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ATOS

ATO/PRESI/SEcRE 1005 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

tornar sEm EFEito, em decorrência da desistência expressa, a nomeação do candidato GUilHErmE marQUEs 
VEronEZE, feita pelo ato/PrEsi/sEcrE 901, de 25/06/2012, publicado no Diário oficial da União de 28/06/2012, 
seção ii, para o cargo efetivo de analista Judiciário, Área administrativa, nível superior, classe “a”, Padrão 01, do 
Quadro de Pessoal do tribunal regional Federal da 1ª região.

ATO/PRESI/SEcRE 1006 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

nomEar, nos termos dos arts. 9º, i, e 10 da lei 8.112/1990, c/c a lei 11.416/2006, a candidata JUliana FaHD 
soarEs DE sa, aprovada no 5º concurso Público realizado pelo tribunal regional Federal da 1ª região em convênio 
com a Fundação carlos chagas, para exercer o cargo efetivo de analista Judiciário, Área administrativa, nível superior, 
classe “a”, padrão 01, pertencente ao Quadro de Pessoal do tribunal regional Federal da 1ª região, em decorrência da 
aposentadoria de ana maria carneiro rocha.

ATO/PRESI/SEcRE 1007 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P.a 4.687/2012-trF, rEsolVE:

DEclarar VaGo o cargo de técnico Judiciário, Área administrativa, nível intermediário, classe “a”, Padrão 02, do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado de tocantins, subseção Judiciária de 
araguaína, ocupado pelo servidor alan marcos VaZ, em decorrência da sua posse em outro cargo inacumulável, nos 
termos do art. 33, Viii, da lei 8.112/1990, a partir de 04/06/2012. 

ATO/PRESI/SEcRE 1009 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta no P.a. 4.826/2012, rEsolVE:

nomEar a servidora JacQUElinE carnEiro FErrEira, analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal 
da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado do Pará, subseção Judiciária de altamira, para exercer o 
cargo em comissão, código cJ-3, de Diretor de secretaria da Vara Única daquela subseção Judiciária, em decorrência 
da exoneração de Paulo roberto silva costa.
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ATO/PRESI/SEcRE 1010 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o P.a. 4.832/2012-trF, rEsolVE:

nomEar, nos termos dos arts. 5º, § 2º, 9º, i, e 10 da lei 8.112/1990, c/c a lei 11.416/2006, a candidata laianE 
tatila DE alEncar nascimEnto, aprovada no 5º concurso Público realizado pelo tribunal regional Federal 
da 1ª região em convênio com a Fundação carlos chagas, para exercer o cargo efetivo de técnico Judiciário, Área 
administrativa, nível intermediário, classe “a”, Padrão 01, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 
Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado do maranhão, subseção Judiciária de imperatriz, em decorrência da vacância 
do cargo ocupado por Fabio Passos de abreu.

ATO/PRESI/SEcRE 1011 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P.a 4.825/2012 -trF, rEsolVE:

DEclarar VaGo o cargo de técnico Judiciário, Área administrativa, nível intermediário, classe “c”, Padrão 15, 
do Quadro de Pessoal tribunal regional Federal da 1ª região, ocupado pela servidora JosanE XaViEr VEiGa, em 
decorrência de seu falecimento, nos termos do art. 33, iX, da lei 8.112/1990, a partir de 20/06/2012. 

ATO/PRESI/SEcRE 1012 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P. a. 4.829/2012-trF, rEsolVE:

  nomEar, nos termos do art. 9º, ii, da lei 8.112/1990, c/c a lei 8.647/1993, a servidora maria cEcilia silVa Da 
costa cUstoDio, técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, 
seção Judiciária do Estado de mato Grosso, para exercer o cargo em comissão, código cJ-3, de Diretor da secretaria 
administrativa daquela seccional, decorrência da exoneração de carlos Eduardo brazil barbosa.

ATO/PRESI/SEcRE 1013 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P. a. 4.828/2012-trF, rEsolVE:

nomEar, nos termos do art. 9º, ii, da lei 8.112/1990, c/c a lei 8.647/1993, o servidor EmanUEl DE arrUDa 
Faria, técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária 
do Estado de mato Grosso, para exercer o cargo em comissão, código cJ-3, de Diretor de secretaria da 7ª Vara Federal 
daquela seccional, decorrência da exoneração de maria cecília silva da costa custódio.

ATO/PRESI/SEcRE 1014 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

EXonErar a servidora anDrEa sUmiE naGao oKaZaKi FrEitas, técnico Judiciário, Área administrativa, do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado do tocantins, do cargo em comissão, 
código cJ-3, de Diretor de secretaria da 1ª Vara Federal daquela seção Judiciária.

ATO/PRESI/SEcRE 1015 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

EXonErar, a servidora marÍlia carDoso DUartE, analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal da 
seção Judiciária do Distrito Federal, do cargo em comissão, código cJ-3, de Diretor de secretaria da 13ª Vara Federal 
daquela seccional.

ATO/PRESI/SEcRE 1016 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista que consta do Pa 4.905/2012-trF, rEsolVE:

nomEar a servidora anDrEa sUmiE naGao oKaZaKi FrEitas, técnico Judiciário, Área administrativa, do 
Quadro da seção Judiciária do Estado do tocantins, à disposição da seção Judiciária do Distrito Federal, para exercer o 
cargo em comissão, código cJ-3, de Diretor de secretaria da 13ª Vara Federal daquela seccional, em decorrência da 
exoneração de marília cardoso Duarte.

ATO/PRESI/SEcRE 1020 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

EXonErar, a pedido, nos termos do art. 35, ii, da lei nº 8112/1990, arlinDo Dias carnEiro nEto, do cargo 
em comissão, código cJ-2, de assessor Judiciário da assessoria do Exmo. sr. Desembargador Federal Kassio marques, a 
partir de 09/07/2012.
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ATO/PRESI/SEcRE 1021 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

nomEar o servidor rolDao ribEiro nEto, técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste tribunal, para exercer o cargo em comissão, código cJ-2, de assessor Judiciário da assessoria do Exmo. sr. 
Desembargador Federal Kassio marques, em decorrência de exoneração de arlindo Dias carneiro neto.

ATO/PRESI/SEcRE 1022 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

nomEar, nos termos dos arts. 9º, i, e 10 da lei 8.112/1990, c/c a lei 11.416/2006, a candidata micHElinE 
barrEto timEs DE carValHo, aprovada no 5º concurso Público realizado pelo tribunal regional Federal da 1ª região 
em convênio com a Fundação carlos chagas, para exercer o cargo efetivo de técnico Judiciário, Área administrativa, 
nível intermediário, classe “a”, Padrão 01, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção 
Judiciária do Estado da bahia, subseção Judiciária de Feira de santana, em decorrência da vacância do cargo ocupado 
por carlos raphael braga de aragão cabral.

ATO/PRESI/SEcRE 1029 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta no P.a. 4.912/2012, rEsolVE:

nomEar, nos termos dos arts. 9º, i, e 10 da lei n° 8.112/1990, c/c a lei n° 11.416/2006, o candidato itamar 
JEsUs DE soUZa, aprovado no 5º concurso Público realizado pelo tribunal regional Federal da 1ª região em convênio 
com a Fundação carlos chagas, para exercer o cargo efetivo de técnico Judiciário, Área administrativa, Especialidade 
segurança e transporte, nível intermediário, classe “a”, Padrão 1, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal 
de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado de mato Grosso, subseção Judiciária de sinop, em cargo criado pela lei 
12.011/2009. 

ATO/PRESI/SEcRE 1031 DE 16/07/2012 

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Pa 4.911/2012-trF, rEsolVE:

nomEar, nos termos dos arts. 5º, § 2º, 9º, i, e 10 da lei 8.112/1990, c/c a lei 11.416/2006, a candidata maria 
EliZabEtH DE soUZa mota, aprovada no 5º concurso Público realizado pelo tribunal regional Federal da 1ª região 
em convênio com a Fundação carlos chagas, para exercer o cargo efetivo de técnico Judiciário, Área administrativa, 
nível intermediário, classe “a”, Padrão 01, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção 
Judiciária do Estado de minas Gerais, em decorrência da vacância do cargo ocupado por luciano alves da silva.

ATO/PRESI/SEcRE 1.032 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Pa 4.920/2012-trF1, rEsolVE:

aPosEntar a servidora maria Da PaZ nEVEs imbroisi, no cargo de analista Judiciário, Área Judiciária, Executante 
de mandados, nível superior, classe “c”, Padrão 15, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª instância, seção 
Judiciária do Estado de minas Gerais, com fundamento no art. 3º, incisos i, ii e iii, e parágrafo único, da Emenda 
constitucional 47/2005, c/c o art. 186, inciso iii, alínea, “a”, da lei 8.112/90, com a vantagem do art. 15, § 1º, da lei 
9.527/97, a parcela “opção” prevista no art. 193 da lei 8.112/90 (redação original), nos termos do acórdão 2.076/2005 
– Plenário/tcU e a vantagem do art. 16, § 1º, da lei 11.416/2006, em face da decisão proferida pelo cJF no Pa 
2009.16.0274.

ATO/PRESI/SEcRE 1.033 DE 16/07/2012

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Pa 4.064/2012 - trF1, rEsolVE:

aPosEntar o servidor antÔnio carlos GonÇalVEs Dos santos, no cargo de técnico Judiciário, Área 
administrativa, nível intermediário, classe “c”, Padrão 15, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de instância, 
seção Judiciária do Estado de minas Gerais, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso i, da constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda constitucional 41, de 19/12/2003, combinado com o art. 6º-a, parágrafo único, da Emenda 
constitucional 41, de 19/12/2003, acrescentado pela Emenda constitucional 70, de 29/03/2012 e art. 186, inciso i, § 1º, 
da lei 8.112, de 11/12/90, com a vantagem do art. 15, § 1º, da lei 9.527, de 10/12/97.

 � atos assinados pelo Presidente, Desembargador Federal mário césar ribeiro.
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ATAS

ATA DA 4ª SESSãO DO cONSELHO DELIBERATIvO DO PRO-SOcIAL DE 2012 

REALIZADA EM 11 DE JuLHO - ORDINáRIA

PrEsiDEntE: DEsEmbarGaDor FEDEral mÁrio cÉsar ribEiro
sEcrEtÁria: maria EmÍlia DiniZ PaPini ribEiro

Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do dia onze de julho de dois mil e doze, presentes os conselheiros 
robErto Elias caValcantE, tito antÔnio rEVorEDo GUErra e ionicE DE PaUla ribEiro, foi aberta a 
sessão.  ausentes, justificadamente, as conselheiras Desembargadora Federal maria Do carmo carDoso e ElianE 
Do socorro alVEs Da silVa.

o Desembargador Federal mário césar ribeiro demonstrou sua preocupação com a qualidade dos profissionais 
credenciados junto ao Pro-social. Expôs que é necessário conhecer o profissional antes de credenciá-lo. Houve um 
consenso entre os presentes de que o valor pago pelo Pro-social para as consultas médicas é baixo em relação ao valor 
de mercado e que, em casos pontuais a serem apresentados para avaliação do conselho Deliberativo do Pro-social, 
poderá haver majoração no valor pago pela consulta médica.  informou, ainda, o Presidente a todos os presentes, que 
encaminhou ofício ao conselho da Justiça Federal, solicitando aumento no valor dos recursos repassados pela União 
destinados à assistência à saúde para a Justiça Federal da Primeira região. Foi discutido também o fato de que as 
contribuições ao Pro-social não sofrem reajustes desde 2003, situação que não pode perdurar, pois poderá impactar 
a saúde financeira do Programa. nesse contexto, o Presidente também registrou os problemas que vem trazendo o 
credenciamento com a Gama saúde, relatados pelo Diretor da secbe e conselheiro, tito antonio revoredo Guerra, 
que informou aos conselheiros presentes questões relacionadas ao descumprimento do termo de credenciamento por 
parte da credenciada, sobretudo à inobservância no tocante a pedidos de autorização prévia à secbe, em decorrência 
de procedimentos a serem realizados por beneficiários do Pro-social em hospitais de alto custo, e que em, consequência 
disso, notificou-a a prestar esclarecimentos. o colegiado discutiu a possibilidade de cancelamento ou suspensão do 
atendimento com aquela empresa. o Diretor da sEcbE deu ciência, ainda, aos presentes que a comissão composta 
por Diretores dos Programas de saúde de auto-Gestão dos órgãos do Poder Judiciário, fecharam um acordo com a 
associação dos médicos de Hospitais Privados do DF- amHPDF, relativamente a cirurgias cardiovasculares, após extensa 
negociação, sob a forma de pacotes, de acordo com as tabelas adotadas por cada tribunal e que aquelas cirurgias 
realizadas durante esse período ficam enquadradas, conforme essa negociação.

Foi distribuída e aprovada a ata da sessão anterior, realizada no dia 09 de maio de 2012 e publicada no boletim de 
serviço do tribunal nº 92, de 23/05/2012.

JuLgAMENTOS

PROcESSO 8.646/2011 – TRF1 

apresentação em mesa
intErEssaDa: clínica Perspectiva consultoria e Psicologia ltdatrF1
assUnto: termo de credenciamento 
relatora: conselheiro tito antonio revoredo Guerra
Decisão: o conselho, à unanimidade, aprovou a proposta do conselheiro, nos moldes propostos, relativamente à 

inclusão da especialidade de Psiquiatra no termo de credenciamento 004/2012. 
Encerrou-se a sessão às onze horas e treze minutos.
Eu,                                                , servindo como secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Excelentíssimo 

senhor Desembargador Federal mário césar ribeiro.
 � ata assinada pelo Presidente, Desembargador Federal mário césar ribeiro.

diretoria-Geral

PORTARIAS

PORTARIA/DIgES/SEcRE 378 DE  01/07/2012*

o DirEtor-GEral Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo ato/Presi 908/2012, republicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, de 29/06/2012, e tendo 
em vista o que consta do P.a. 3.716/2012-trF, rEsolVE: 

colocar à disposição do tribunal regional Federal da 1ª região, a partir de 06/07/2012, nos termos do art. 93, i, 
da lei 8.112/1990, c/c a resolução n° 05/2008-cJF, a servidora EiVE cristinE ramos mEnEsEs, técnico Judiciário, 
Área administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal do Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado da bahia, para 
ocupar função comissionada. 

 � *republicada por ter saído com incorreção no D.o.U., seção 2, de 09/07/2012, pág. 53.
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PORTARIA/DIgES/SEcRE 393 DE 16/07/2012

o DirEtor-GEral Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo ato/Presi 908/2012, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, de 29/06/2012, e tendo 
em vista o que consta do P.a. 4.905/2012-trF, rEsolVE: 

colocar À DisPosiÇÃo da seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 93, i, da lei 8.112/1990, 
c/c a resolução n° 05/2008-cJF, a servidora anDrEa sUmiE naGao oKaZaKi FrEitas, técnico Judiciário, Área 
administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal do Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado do tocantins, para 
ocupar cargo em comissão.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 402 DE 12/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

DisPEnsar, a partir de 20/06/2012, a servidora JosanE XaViEr VEiGa, técnico Judiciário, Área administrativa, do 
Quadro de Pessoal deste tribunal, da Função comissionada, código Fc-04, de assistente técnico iV do Gabinete da 
corregedoria-regional.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 405 DE 16/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

DEsiGnar o servidor antonino Dos santos moUrao FilHo, analista Judiciário, Área administrativa, do 
Quadro de Pessoal deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-01, de assistente técnico i do 
serviço de atividades Destacadas da secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 406 DE 16/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

tornar sEm EFEito a Portaria/DiGEs/sEcrE 396 de 10/07/2012, publicada no boletim de serviço nº 127 de 
13/07/2012, referente ao servidor rolDÃo ribEiro nEto.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 407 DE 17/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

i – DEsiGnar a servidora Joana maria caValcantE cabral ramos, técnico Judiciário, Área administrativa, 
do Quadro de Pessoal deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-05, de supervisor da seção de 
análise de admissão de Pessoal, aposentadoria e Pensões da Divisão de Verificação e análise da secretaria de controle 
interno, em decorrência da dispensa de maria da conceição correia lima.

ii – DisPEnsar a servidora supramencionada da Função comissionada, código Fc-03, de assistente técnico iii da 
Divisão de Verificação e análise da secretaria de controle interno.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 409 DE 17/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

i – DEsiGnar a servidora marilEnE soUsa Da silVa, auxiliar Judiciário, Área administrativa, Especialidade apoio 
de serviços Diversos, do Quadro de Pessoal deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-05, de 
supervisor da seção de suporte administrativo da secretaria de controle interno, em decorrência da dispensa de camilla 
brandão de melo Garrido.

ii – DisPEnsar a servidora supramencionada da Função comissionada, código Fc-05, de supervisor da seção de 
acompanhamento técnico da Divisão de auditoria da secretaria de controle interno.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 410 DE 17/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

i – DEsiGnar o servidor aDrianE marcos DElFino, auxiliar Judiciário, Área administrativa, Especialidade 
carpintaria e marcenaria, do Quadro de Pessoal deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-05, 
de supervisor da seção de acompanhamento técnico da Divisão de auditoria da secretaria de controle interno, em 
decorrência da dispensa de marilene sousa da silva.

ii – DisPEnsar o servidor supramencionado da Função comissionada, código Fc-04, de assistente técnico iV da 
Divisão de auditoria da secretaria de controle interno.
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PORTARIA/DIgES/SEcRE 411 DE 17/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

DEsiGnar o servidor oscar camPos rEis nEto, técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-04, de assistente técnico iV da Divisão de auditoria da 
secretaria de controle interno, em decorrência da dispensa de adriane marcos Delfino.

PORTARIA/DIgES/SEcRE 414 DE 17/07/2012

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rEsolVE:

DisPEnsar o servidor rolDao ribEiro nEto, técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste tribunal, da Função comissionada, código Fc-03, de assistente técnico iii da Divisão de Processamento e 
Procedimentos Diversos da coordenadoria da 6ª turma da secretaria Judiciária.

 � Portarias assinadas pelo Diretor-Geral, roberto Elias cavalcante.

DESPAcHOS

PROcESSO 4.905/2012

intErEssaDo: anDrEa sUmiE naGao oKaZaKi
assUnto: concEssÃo DE trÂnsito
concedo à servidora anDrEa sUmiE naGao oKaZaKi FrEitas, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 

Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado do tocantins, 15 (quinze) dias de trânsito, em decorrência de sua cessão para 
a seção Judiciária do Distrito Federal, consoante o disposto no art. 18 da lei n° 8.112/90.

PROcESSO ADMINISTRATIvO 5.540/2011 -TRF

intErEssaDo: DiVisÃo DE caDastro DE PEssoal
assUnto: DEsEmPatE DE canDiDatos
Em face das informações da secretaria de recursos Humanos, defiro a reclassificação dos candidatos aprovados em 

7º lugar para o cargo de analista Judiciário, Área Judiciária, para a localidade sinop/mt e em 8º lugar para o cargo de 
analista Judiciário, Área Judiciária para a localidade de manaus/am. 

ANALISTA JuDIcIáRIO, áREA JuDIcIáRIA 
SINOP/MT

cANDIDATO cLASSIFIcAçãO cRITÉRIO uTILIZADO PARA DESEMPATE

laor antonio DE carValHo PontEs 
GEstal JUnior 7º tEmPo DE sErViÇo no JUDiciÁrio (1.450 Dias)

anDrEia cristina WalKEr nUnEs 8º tEmPo DE sErViÇo PÚblico (1.395 Dias)

                         

ANALISTA JuDIcIáRIO, áREA JuDIcIáRIA 
MANAuS/AM

cANDIDATO cLASSIFIcAçãO cRITÉRIO uTILIZADO PARA DESEMPATE

naYara DE lima morEira 8º Data DE nascimEnto (20/12/1986)

GUstaVo anDraDE Das cHaGas 9º nÃo aPrEsEntoU DocUmEntaÇÃo

 � Despachos assinados pelo Diretor-Geral, roberto Elias cavalcante.


