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SEGUNDA

Aniversariantes
Simone dos Santos Silva
DAMS
Fernando dos Santos Silva
SOSERVI
Severino Marques da Silva
SOSERVI

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A partir da próxima quinta-
feira, dia 13, o TRF5 realiza
a última etapa do IX
Concurso Público para
Juiz Federal Substituto da
5ª Região. Os 22 candida-
tos aprovados nas etapas
anteriores serão submeti-
dos à prova oral, de caráter
eliminatório e classificatório.
Os candidatos, divididos
em cinco grupos, fazem provas nos dias
13, 14 e 15, nos horários descritos no
edital nº 12/2008. As provas serão apli-
cadas na Sala das Turmas (Sul), locali-
zada no 2º andar desta Corte, em sessão
aberta ao público. O edital com a lista
dos aprovados foi publicada nos sites do
Tribunal e do Centro de Seleção e
Promoção de Eventos da Universidade
de Brasília (Cespe/UnB), nos endereços
www.trf5.gov.br ou www.cespe.unb.br. O
concurso tem por objetivo suprir a
demanda nos seis Estados que
compõem a 5ª Região (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe) e está sendo orga-
nizado pela Comissão que tem como
membros os desembargadores federais

TRF5 divulga lista da última etapa
do concurso para juiz federal

O TRF da 5ª Região
libera, a partir de hoje,
mais de R$ 40 milhões
para pagamento de
Requisições de Peque-
no Valor (RPVs). De
acordo com Elizabeth
Lôbo, diretora da Divisão
de Precatórios, os
valores referem-se às

RPVs situadas nas
seqüenciais de 225.639 a
230.606 e para os
161.628 e 202.052. Os
pagamentos beneficiarão
11.786 pessoas nos seis
Estados da Região (Per-
nambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe).

Por motivo de parada programa-
da para manutenção elétrica na
sala de servidores (hardware) e
instalação de unidade incremen-
tal no sistema de armazenamen-
to de dados corporativo
(storage), o site do TRF5 ficou
indisponível, das 8h às 18h, do
último sábado. Nesse período,
não foi possível acessar a
Intranet, correio eletrônico nem
fazer consultas processuais,
bem como dos demais serviços disponi-
bilizados ao público (interno e externo).

Parada programada
deixa indisponível
site do TRF5

TRF libera mais de R$ 40 milhões em RPVs
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Em caso de perda,
roubo ou extravio
de documentos, faça
imediatamente o registro
preenchendo um formulário
no serviço “Alerta 24 horas”,
no site www.cdlrecife.com.br
da Câmara de Dirigentes
Lojistas do Recife (CDL-
Recife). O serviço funciona 24
horas também pelo telefone
0800.811422.
Fonte: CDL/Recife

Lázaro Guimarães (presidente) e Luiz
Alberto Gurgel de Faria e o juiz federal
Edilson Nobre.

Os diretores do TRF5 estarão reunidos a
partir das 14h de hoje, na Sala das
Turmas, com o consultor da Justiça
Federal Luis Ferraro, que vai apresentar
o Programa Nacional de Capacitação
dos Servidores da Justiça Federal
(PNC). O programa, lançado pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF), tem
por objetivo a adoção de uma política
institucionalizada de gestão de pessoas.

Diretores se reúnem
para aprsentação do PNC

TRF inaugura sedes próprias das
Subseções de Salgueiro e Garanhuns.

Lázaro
Guimarães

Luiz Alberto
Gurgel de Faria


