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Concurso: Penúltima Etapa
Os 12 candidatos que passaram para a 4ª etapa do 19º Con-
curso de Juiz do Trabalho Substituto do TRT-PE fazem 
prova oral nesta quinta e sexta-feira (29 e 30). Membro da 
Comissão Examinadora da Prova, o ministro do TST Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho participará das sessões públi-
cas do exame. A nota mínima de aprovação é seis. O resulta-
do será divulgado em até três dias úteis.

Programa Modelo
O TRT6 recebeu visita do presidente e corregedor do TRT14 
(RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, na 
quinta (22). Na reunião foi assinado convênio para compar-
tilhamento do Progecom (Programa de Gestão de Pessoas 
por Competência), desenvolvido pelo TRT6, replicado no 
TRT23 (MS) e, em razão de suas excelentes funcionalida-
des, pode ser adotado nacionalmente.

Novo Tempo Para Aposentados
Orientando seus servidores para uma melhor qualidade de 
vida após longo período de serviço, o TRT6 iniciou, no dia 
19, o Programa Novo Tempo: Preparação para Aposenta-
doria. As oficinas seguem até 29/05 e trazem temas como 
“Vida futura” e “Aposentadoria e empreendedorismo”.

Cidadão Recifense
O presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andra-
de, natural de Macaparana (PE), recebeu da Câmara Mu-
nicipal do Recife, no dia 20, o título de cidadão recifense. 
Emocionado, o desembargador confessou-se orgulhoso por 
receber o título que há muito já se atribuíra.
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Ivanildo Andrade recebe o título da vereadora 
Aimeé Carvalho, autora do decreto
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PJe-JT em Timbaúba
O TRT-PE começou a semana instalando o PJe na sua 62ª 
unidade. Na ocasião, a titular da VT de Timabaúba, juíza 
Juliana Lyra Barbosa, disse que “o PJe vai proporcionar uma 
justiça mais ágil, produtiva, transparente e segura”. Já o de-
sembargador presidente Ivanildo Andrade explicou que a mu-
dança do processo físico para o eletrônico “exigirá do servidor 
uma participação mais ativa no andamento processual”.

Desembargador Ivanildo Andrade e juíza Juliana Lyra 
descerram a placa comemorativa ao PJe-JT
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TRT-PE Homenageado
Durante as comemorações do 168º aniversário da Capitania 
dos Portos de Pernambuco, na segunda-feira (19), o TRT-PE 
foi agraciado com o Diploma “Amigos da CPPE”. Na oca-
sião, o Tribunal foi representado pela desembargadora Clara 
Saboya. A desembargadora Nise Pedroso também foi home-
nageada, com a medalha de prata Thomaz Coelho.

Desembargadora Clara Saboya recebe diploma


