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Aniversariantes

SEGUNDA

A

Inscrições para o concurso do TRF5 
começam na quarta-feira

Manutenção
Concurso de  
fotografias para 
magistrados

Limoeiro do NortePesquisa de Clima

Onaldo Mangueira de Melo
Diretor da Subsecretaria de Pessoal
Rossana Mª Mesquita de Sá
Divisão da 2ª Turma
Alexandre Milton Prazeres da Costa
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

partir da próxima quarta-
-feira (4/07) estão abertas 
as inscrições para o concur-

so público do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região –TRF5. O 
edital de abertura do concurso 
foi publicado, na edição da última 
sexta-feira, no Diário Oficial da 
União. O concurso destina-se à 
formação de cadastro de reserva 
aos cargos de Técnico Judiciário 
(nível médio) e Analista Judiciário 
(nível superior) na sede do TRF5 
(Recife) e nas Seções Judiciárias 
de Pernambuco, Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Alagoas e 

Sergipe, com remu-
neração inicial de 
R$ 3,9 mil e R$ 6,5 
mil, respectivamen-
te. Para o cargo de 
técnico judiciário 
há opções nas  
áreas Administrati-
va e Apoio Especia-
lizado (Segurança e 
Transporte), já para 
o cargo de Analista, 
são oferecidas as 
áreas Judiciária (curso de Direito) 
e Administrativa (curso superior 
em qualquer área).

Inscrições- As inscrições 
vão até às 14 horas do 
dia 20/07/2012 (horá-
rio de Brasília). A taxa é 
de R$ 62,50 para o nível 
médio e R$ 72,75 para 
o nível superior. Para 
inscrever-se, o candidato 
deverá acessar o  en-
dereço eletrônico www.
concursosfcc.com.br , por 
meio do link referente 
ao Concurso Público do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. A aplicação das provas 
está prevista para 23/09/2012.

Quem ainda não respondeu à 
Pesquisa de Clima Organizacional 
da Justiça Federal terá mais uma 
chance. O Conselho da Justiça 
Federal prorrogou o prazo. Ma-
gistrados e servidores poderão 
responder o questionário até 
amanhã (03/07). A Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional 
do TRF5 lembra a importância 

da participação de todos, pois os 
resultados da pesquisa possibili-
tarão que o Tribunal implemente 
ações de aprimoramento da ges-
tão, bem como melhorias rela-
cionadas à gestão de pessoas. 
Para participar, basta preencher 
o formulário disponibilizado na 
intranet, no banner Pesquisa de 
Clima da Justiça Federal -2012.

O setor de Manutenção Predial, 
vinculado à Subsecretaria de In-
fraestrutura e Administração Pre-
dial (SIAP), está funcionando des-
de a semana passada, na área da 
ampliação do TRF5. As demandas 
por serviços nas áreas de pintu-
ra, hidráulica, elétrica, construção 
(pedreiro) e mudança deverão ser 
solicitadas à Administração Pre-
dial, pelo ramal: 9090.

Com a instalação, na última quinta-feira 
(28/06), da 29ª Vara Federal, na Subse-
ção de Limoeiro do Norte/SJCE, o diretor 
da referida Subseção, juiz federal Fran-
cisco Luís Rios Alves, passa a acumular as 
duas varas: 15ª e 29ª. A nova vara nasce 
com competência de Juizado Especial 
Federal e vai absorver cerca de 2.500 
processos que tramitavam na 15ª Vara, 
beneficiando mais de 575 mil pessoas.

A Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB) está com inscrições 
abertas para o I Concurso Nacional 
de Fotografias para Magistrados- 
alusivo ao XXI Congresso Brasileiro 
de Magistrados. A iniciativa tem 
o objetivo de desenvolver a veia 
artística do magistrado e a aproxi-
mação entre colegas com identida-
de artística. De acordo com a AMB, 
o modo de ver o mundo, pela via 
da cultura, renova e amplia a visão 
do magistrado, permitindo uma 
melhor compreensão da realidade 
que se reflete nas decisões ade-
quadas à realidade social. Apesar 
do tema do concurso ser livre, a 
AMB recomenda que os trabalhos 
sejam focados ao exercício profis-
sional do magistrado, da Justiça e 
do Poder Judiciário, além da temá-
tica do congresso “O Magistrado 
no Século XXI: Agente de Trans-
formação Social” . As inscrições 
podem ser feitas até o dia 30/07. 
Mais informações pelo Portal da 
Associação (www.amb.com.br).


