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TRF5 lança edital de remoção para juiz federal substituto

Confraternização 
do TRF5

de Novembro

QUARTA

Aniversariantes
TRF5 sedia 1° Encontro de 
Saúde da 5ª Região

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 sedia, ama-

nhã (21) e sexta-feira (22), na Es-
cola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe), o 1º Encontro 
de Serviços de Saúde da 5ª Re-
gião. Promovido pelo Núcleo de 
Assistência à Saúde do TRF5, em 
parceria com o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos, 
o evento vai reunir médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
odontólogos, auxiliares, assistentes 
sociais e psicólogos que atuam na 
Justiça Federal da 5ª Região, para 
promover a troca de experiências 
entre esses profissionais de saúde 
e o alinhamento de procedimentos 

O

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 publicou, 
no Diário Eletrônico Admi-
nistrativo da última segunda-
-feira (18), o Edital de Remoção 
de Juiz Federal Substituto nº 
1/2019, a fim de preencher 
vagas na Justiça Federal de 1º 

Juiz Federal Marcos Antônio 
Garapa de Carvalho

SJSE

Juiz Federal Marcos Antônio 
Maciel Saraiva

SJPE

Rafael Barbosa Gomes
Subsecretaria de Orçamento e Finanças

Grau da 5ª Região, pelo critério 
de antiguidade. As vagas são para 
as Seções Judiciárias do Ceará 
(27º Vara Comum, em Itapipoca), 
Paraíba (3ª Vara Cível, em João 
Pessoa) e Pernambuco (33ª Vara 
de Execuções Fiscais, no Recife). 
Interessados deverão habilitar-se 

e práticas do TRF5 e das Seções 
Judiciárias vinculadas. No primei-
ro dia de atividades será realizado 
um minicurso sobre saúde mental, 
ministrado pelo médico psiquia-
tra Amaury Cantilino Júnior e pela 
psicóloga Tatiana Barbosa de Albu-
querque. A programação contará, 
ainda, com oficinas de gestão em 
saúde, debates sobre a Política de 
Atenção Integral à Saúde de Ma-
gistrados e Servidores do Poder 
Judiciário e apresentação sobre a 
gestão dos exames periódicos de 
saúde do TRF5. Já o segundo dia 
do Encontro terá exposições sobre 
monitoramento da situação vaci-
nal, plano de assistência psicológi-

ca e psiquiátrica, além de histórico 
de ações e programas realizados. 
Por fim, os participantes irão de-
bater sobre perícias em saúde no 
âmbito da Justiça Federal da 5ª 
Região. 

até o próximo dia 29, formu-
lando pedido por escrito exclu-
sivamente pelo e-mail namag@
trf5.jus.br, com a ordem de pre-
ferência das opções de remo-
ção e a indicação expressa do 
número da unidade de lotação 
pretendida. 

Encontro com as Bases - O di-
retor da Subsecretaria de Pesso-
al do TRF5, Onaldo Mangueira, 
e o servidor Eliabe Ferreira dos 
Santos participaram, na segun-
da (18) e terça-feira (19), do “II 
Encontro com as Bases”, realiza-
do em Brasília, em uma iniciati-
va do Conselho de Justiça Federal 
(CJF). O evento reuniu responsáveis 
pela área de Gestão de Pessoas dos 
Tribunais Regionais Federais e das 

Seções Judiciárias para debater te-
mas como sistemas de benefícios e 
capacitação, aposentadoria e previ-
dência, entre outros.

A cada seis meses, o TRF5 elabora um 
relatório de desempenho a partir dos 
indicadores e metas trazidos no Pla-
no de Logística Sustentável, com base 
na Resolução CNJ 201/2015. De acor-
do com dados do último relatório 
semestral, o TRF5 reduziu o consumo 
de papel em 14,75%, entre janeiro 
e junho de 2019, comparado com o 
mesmo período de 2018. No mesmo 
intervalo, também houve redução do 
consumo de energia elétrica (1,11%) 
e aumento da coleta seletiva de 
plástico (975%). A ação de cada um 
contribui com os resultados alcança-
dos pelo Tribunal. Por isso, é preciso 
que todos estejam comprometidos 
e engajados! Isso pode acontecer de 
várias formas: desligar o computador 
quando não estiver na estação de 
trabalho; apagar as luzes e desligar o 
estabilizador e impressoras ao deixar 
o local de trabalho; fazer a separa-
ção dos resíduos e destinar na coleta 
seletiva oferecida pelo Tribunal; redu-
zir o consumo de copos plásticos; só 
imprimir o que de fato for necessário, 
dando preferência à impressão frente 
e verso etc. O TRF5 conta com você e 
o meio ambiente agradece!

Já começaram os preparativos 
para a festa de confraternização 
do TRF5! As senhas para o tão 
aguardado evento já estão dispo-
níveis no Núcleo do Cerimonial, 
no 15º andar. A confraternização 
começará às 19h do dia 18/12, na 
esplanada da Ampliação, e conta-
rá com apresentações do DJ Nan-
do e da cantora Nena Queiroga. 
A senha, com custo de R$ 120, 
inclui buffet, refrigerante, suco e 
água. Quem quiser beber chopp 
Devassa deve adquirir o ingresso 
de R$ 150.


