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TRF5é o você

Dia do Boia-fria
Dia da Ave

Comissão do XI 
Concurso Público 
para provimento de 

Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região 
e o Centro de Seleção de 
Promoções de Eventos da 
Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB) divulgam 
amanhã o resultado da 
dissertação e de das qua-
tro questões da segun-
da fase. Os 347 candidatos que 
participaram dessa etapa terão as 
notas divulgadas durante sessão 
pública que ocorrerá a partir das 
14h, na Sala do Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5, localizado no 1º andar do 
edifício-sede. Ainda no mesmo 
dia, as notas serão lançadas em 
novo edital que será publicado 
no link “Concursos” – “Magistra-
dos” do Portal do TRF5 (www.trf5.
jus.br) e no site do Cespe: http://
www.cespe.unb.br/concursos/tr-
f5juiz2011. 

Aprovação - Para ser aprovado é 
preciso obter uma nota igual ou 
superior a 6,0 em todas as provas. 
A primeira etapa teve 3.575 parti-
cipantes, sendo que 347 chegaram 
à segunda fase. A terceira etapa 
constará de sindicância da vida pre-
gressa e investigação social, exame 
de sanidade física e mental e psico-
técnico. Na quarta fase, uma prova 
oral e, por fim, avaliação de títulos. 
A seleção pública visa preencher 
14 vagas de juiz federal substituto 
para as seções judiciárias de Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

TRF5 divulga resultado de 
provas do concurso para 
juiz federal substituto

Advogados e pro-
curadores partici-
pam, nesta sexta-
-feira (7), na Sala 
das Turmas (2º 
andar do TRF5), de 
mais uma turma 
do treinamento sobre o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). Promo-
vido pela Secretaria Judiciária, 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), a capacitação 

Se tem alguém que, literalmente, 
corre neste Tribunal, é Geraldo 
Alves, tanto para se preparar para 
a II Olimpíada da Justiça Federal 
da 5ª Região, quanto para produ-
zir cada detalhe do evento. É ele 
que, como gerente da Olimpíada 
Regional, cuida de quesitos que 
vão desde a água que será dispo-
nibilizada aos atletas até a con-
fecção de medalhas e camisas. O 
supervisor da Seção de Gestão 
de Processos, vinculada à Direto-
ria Geral, já foi pentatleta da Aca-
demia Militar de Agulhas Negras 
(Aman) e incentiva os servidores 
a participarem da competição. “É 
uma oportunidade de estreitar as 
relações com os colegas de tra-
balho”. Geraldo 
está no TRF5 
há dois anos e 
possui como 
paixões a filha 
Luna, os espor-
tes radicais e o 
forró, gênero no 
qual também se 
destaca.

A Subsecretaria de Pessoal in-
forma que se encerra sexta-feira 
(7) o prazo para inscrição no 
Concurso Nacional de Remoção 
(SINAR). Os servidores que dese-
jarem concorrer à remoção, por 
permuta, para os demais tribu-
nais regionais federais e seções 
judiciárias a eles vinculadas, e 
para o Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), deverão preencher 
e protocolar o formulário de 

PJe: advogados e procuradores 
participam de treinamento

Concurso Nacional de Remoção

tem como objetivo di-
vulgar o sistema PJe, 
incentivando seu uso 
pelos profissionais do 
Direito. Essa será a 
segunda das quatro 
turmas abertas para o 

treinamento do Processo Judicial 
Eletrônico. As próximas serão nos 
dias 11/11 e 02/12, sempre das 
14 às 18h. As inscrições devem 
ser realizadas no portal do TRF5, 
no link de eventos. Mais informa-
ções no telefone 3425-9819.

inscrição disponível no site do 
CJF (www.cjf.jus.br). Para maiores 
informações, ligar para os ramais 
9329 ou 9330. A servidora Andréa 
Gonçalves Nozari, cargo de técni-
co Judiciário C-15, comunica que 
irá formular requerimento de per-
muta, abrindo vaga na Seccional 
de Florianópolis, na 4ª Região. Ela 
tem interesse em vaga na JF da 5ª 
Região. Contato: andrea.nozari@
jfpb.jus.br / (83) 2108-4187.

Corre, Geraldo, corre


