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O servidor do Superior Tribunal de 
Justiça, José Pinheiro, tem interes-

se em redistribuição para a sede do 
TRF5 (Recife) ou Varas da Justiça 

Federal na Região Metropolitana do 
Recife. O cargo é de Técnico Judiciário 

- Área Administrativa, com lotação 
em Brasília. Contato pelo telefone 

(81)9.8865-1207 (Whatsapp) ou pelo 
email: jpmfilho2013@gmail.com
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Redistribuição
TRF5 amplia quadro de credenciados na área de psiquiatria

Ciclo de palestras

Design Thinking

de Setembro

TERÇA

Aniversariantes

Turma Regional de Uniformização julga 
71 processos em sua 29ª sessão

Turma Regional de Uniformi-
zação de Jurisprudência (TRU) 

analisou 71 processos durante a 
29ª sessão realizada ontem (9), no 
Pleno do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. Na audiência, 
39 processos suscitaram debate 
entre os integrantes do colegia-
do. Em seis processos, houve sus-
tentações orais de advogados. A 
sessão foi presidida pelo coorde-
nador da Turma, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. As ações judiciais julgadas 
pela TRU são referentes a pedidos 
de uniformização interpostos em 
face de divergência entre decisões 
das Turmas Recursais dos Juiza-
dos Especiais Federais das Seções 

A

Dica
S e g u r a n ç a SAE

de

Segurança, um dever de todos!O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 ampliou o quadro 
de médicos psiquiatras creden-
ciados para prestar serviços aos 
magistrados e servidores benefi-
ciários do plano de assistência da 
Corte, que permite acesso direto 
à assistência de saúde mental de 

endereço, telefone e público para 
atendimento pode ser acessada 
através da intranet, na aba “Uni-
dades”, “Núcleo de Assistência 
à Saúde”. Na coluna à direita, o 
usuário deve clicar em “Creden-
ciados” e, em seguida, escolher a 
opção “Psiquatria”.

qualidade com custos moderados. 
As médicas Helena Ferreira Cer-
queira e Luciana Paes de Barros 
passam a integrar o quadro de 
profissionais da área, que conta 
agora com quatro especialistas.  
A lista atualizada dos psiquiatras 
credenciados ao TRF5, com fotos, 

Diego Rodrigues Quirino 
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Erasmo Severino da Silva
NE SUSTENTÁVEL
Rodrigo Tiago dos Santos Chagas
Indra
Matheus Barros Rodrigues
Gab. Des. Federal Paulo Roberto

Judiciárias da 5ª Região. A próxima 
sessão será realizada no dia 2 de 
dezembro, às 10h, no edifício-sede 
do TRF5. 
Membros - A TRU da 5ª Região 
tem como membros os dez juízes 
federais que presidem as Turmas 
Recursais das Seções Judiciárias 
de Pernambuco, Paraíba, Alago-
as, Ceará, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. Participaram da sessão os 

juízes federais Rudival Gama do 
Nascimento (PB), Almiro José da 
Rocha Lemos (RN), José Baptista 
de Almeida Filho Neto (PE), Jorge 
André de Carvalho Mendonça (PE), 
Júlio Rodrigues Coelho Neto (CE), 
Gustavo Melo Barbosa (CE), Gilton 
Batista Brito (SE), Leopoldo Fonte-
nele Teixeira (CE), Guilherme Ma-
saiti Hirata Yendo (AL) e Cláudio 
Kitner (PE).

O desembargador federal Manoel Erhardt partici-
pará, no próximo dia 20, do XII Ciclo de Palestras, 
promovido pela UFPE. O magistrado ministrará 
palestra com o tema “Projeto da nova Lei de Li-
citação”, na Faculdade de Direito do Recife/UFPE. 
As inscrições são gratuitas e estão abertas até o 
dia 16/9, na Coordenação Setorial de Extensão, no 
horário das 8h às 12h, ou através do e-mail exten-
saoccj@ufpe.br. Mais informações: (81) 2126.7875.

Termina hoje (10) 
o prazo para se 
inscrever na ter-
ceira turma da 
oficina de Design 
Thinking Aplicado 
ao Setor Públi-
co, que aconte-
ce nos dias 24 e 
25/9. Interessados devem enviar 
os dados (nome, matrícula, ramal, 
lotação e email) para o email ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br. O curso 
integra o Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial e é destinado aos 
servidores que ocupam cargos ou 
funções comissionadas de nature-
za gerencial.

“Visitas em seu local de trabalho 
devem ser agendadas e permitidas 
a subirem somente após a sua au-
torização. Não receba entregado-
res de alimentos, office boys e/ou 
similares. A recepção do prédio é 
o local adequado para essa rotina.”


