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TRF5 publica Ato sobre varas com competência delegada

Marcada feito 
nanquim

de Dezembro

QUINTA

AniversariantesTRF5 nomeou 106 aprovados no último 
concurso para servidores

m um ano e meio 
de vigência do 

último concurso públi-
co para servidores do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
e Seções Judiciárias 
vinculadas, homologa-
do em junho de 2018, 
foram nomeados, até 
o momento, 106 apro-
vados, sendo 68 Ana-
listas Judiciários e 38 
Técnicos Judiciários. O 
quantitativo refere-se 
apenas às vagas que foram efeti-
vamente preenchidas por candida-
tos nomeados, empossados e que 
entraram em exercício. No Edital 
de Abertura do certame, publicado 
em 2017, foram ofertadas 14 vagas 

E

A Presidência do TRF5 publicou, 
no dia 13/12, no Diário Eletrônico 
Administrativo, o Ato nº 480, que 
dispõe sobre as comarcas estadu-
ais que permanecem com a com-
petência federal delegada para 
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mais cadastro reserva. Das 68 no-
meações para o cargo de Analista 
Judiciário (Áreas Judiciária e Admi-
nistrativa e as Especialidades Oficial 
de Justiça, Contadoria, Informática 
e Medicina), 17 foram para a Seção 

Judiciária no Ceará (SJCE), 
14 para a Sede do Tribunal, 
doze para a Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), sete 
para a Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL), sete para a 
Seção Judiciária na Paraíba 
(SJPB), seis para a Seção 
Judiciária no Rio Grande do 
Norte (SJRN) e cinco para 
a Seção Judiciária de Ser-
gipe (SJSE). Os 38 cargos 
providos para Técnico Judi-
ciário (Área Administrativa, 
Especialidade Segurança 

e Transporte e Especialidade In-
formática) foram distribuídos da 
seguinte forma: 11 para a Sede; 11 
para a SJPE; sete para a SJCE; qua-
tro para a SJPB; três para a SJAL; 
um para a SJRN e um para a SJSE.

processamento e julgamento de 
causas de natureza previdenciária. 
O Ato atende ao disposto no inc. III, 
do art. 15, da Lei 5.010/1966, com 
redação alterada pelo art. 3º da Lei 
13.876/2019, que limitou o exercício 

da competência federal delegada 
apenas às comarcas situadas a mais 
de 70 km de municípios sede de 
vara federal e determinou aos TRFs 
a indicação das comarcas que se 
enquadrem nestas características.

Novo sistema 
de segurança 
- A Biblioteca 
do TRF5 está 
instalando um 
novo sistema 
antifurto. A 
expectati-
va é que os 
trabalhos de 
substituição 
das máquinas antigas estejam con-
cluídos ainda hoje (19). A iniciativa 
tem o objetivo de garantir a segu-
rança dos investimentos realizados 
no acervo da Biblioteca. “Aqui, nós 
temos mais de 15 mil livros e 29 mil 
periódicos. Dentre eles, obras im-
portadas e insubstituíveis”, salienta 
a diretora do Núcleo de Documen-
tação, Doutrina e Legislação (Biblio-
teca), Ísis Alvarenga.

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 informa que não haverá 
publicação do Jornal Mural duran-
te o período do Recesso Forense. 
O periódico também terá publi-
cação reduzida durante o mês 
de janeiro, sendo disponibilizado 
apenas nas terças e quintas-feiras.

A servidora Tatiana Rabelo Abiti-
bol, analista judiciária – especiali-
dade arquitetura, está se des-
pedindo do TRF5. Lotada na 
Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP), Tati, como é carinhosa-
mente chamada, é servidora 
do quadro do Tribunal há 10 
anos, mas conseguiu uma 
permuta para trabalhar no Tri-
bunal Regional do Trabalho da 
7ª Região, no Ceará, com o objeti-
vo de voltar para a sua terra natal 
e para ficar mais perto da família. 
“Tatiana desenhou em nanquim 
sua exemplar história no Tribunal, 
deixando marcas intensas, nítidas 
e indeléveis, tal qual o pigmento 
inventado pelos chineses há mi-
lênios, para perpetuar sua arte”, 
disse, emocionado, Vladislave 

Leite, diretor da SIAP, ontem (18), 
durante uma homenagem à Tatia-
na. O evento foi prestigiado pela 
desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli e por vários 
diretores da Corte. Também muito 
emocionada, Tati somente agrade-
ceu aos amigos e colegas da Casa, 
considerando que as lágrimas a 
impediram de falar.


