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Aniversariantes

TERÇA

O

Tribunal publica retificação no edital 
do concurso público

Último dia de inscrição de juízes 
federais para convocação no TRF5 

Orientação  
profissional

Prevenção contra  
a gripe A

Encontro Nacional do Judiciário será no NE
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Maria Clara do Rego M. Souto Maior
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TRF5 publicou, na última 
quinta-feira (12/07), no Di-
ário Oficial da União (DOU) 

retificação no edital de abertura do 
concurso público para formação de 
cadastro de reserva aos cargos de 
Técnico Judiciário (nível médio) e 
Analista Judiciário (nível superior). 
De acordo com a comissão do 
concurso, a retificação se deu por 
conta de um erro de digitação nas 
datas de publicação das leis que 
estão no conteúdo programático 
dos cargos de Analista Judiciário 

(Área Judiciária) e Analista 
Judiciário (Área Judiciária 
- Especialidade Execução 
de Mandados). A comis-
são adianta que a referida 
retificação já foi publicada 
no endereço eletrônico  
www.concursosfcc.com.br, e 
na página do TRF5 (www.trf5.jus.br).
Inscrições- Os interessados em 
participar do concurso público têm 
até as 14h do dia 20 de julho para 
efetuar suas inscrições.  O certame 
destina-se à formação de cadastro 

reserva para a sede do TRF5 (Recife) 
e Seções Judiciárias de Pernam-
buco, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Sergipe. A apli-
cação das provas está prevista para 
23/09/2012. 

Os magistrados interessados em 
participar da lista de convoca-
ção para substituição no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5) devem ficar atentos, pois 
o prazo de inscrição será encer-
rado amanhã. As solicitações 
estão sendo submetidas a análi-
ses pelo corregedor-regional em 
exercício, desembargador federal 

Lázaro Guimarães. Os magistra-
dos que tiverem seus pedidos 
deferidos, serão incluídos na lista 
de convocáveis, pelos critérios 
de antiguidade e merecimento, 
para as funções de substituições 
nesta Corte, em virtude de vaga 
ou afastamento de desembar-
gadores federais por prazo não 
inferior a 30 dias.

Pela primeira vez em quatro anos, 
a Região Nordeste sediará o En-
contro Nacional do Judiciário, que 
acontecerá nos dias 5 e 6 de agos-
to. A capital onde a 6ª edição do 
evento será realizada ainda não foi 
definida, tendo em vista o despa-
cho assinado, na semana passada, 
pelo presidente do Conselho Na-
cional de Justiça, ministro Ayres 
Brito. No documento, enviado aos 
tribunais nordestinos, o ministro 
estabeleceu o prazo de 20/07 para 

Hoje, às 13h, os 
estagiários de 
Nível Médio parti-
cipam de uma reu-
nião socioeducativa, no auditório 
da Esmafe5. O momento servirá 
para informar e orientar sobre a 
dinâmica do estágio, integrar o 
grupo com comemorações de 
aniversariantes, apresentação de 
novatos e a despedida de outros. 
Além disso, será realizada uma 
palestra sobre “Escolha da Carreira 
Profissional”, ministrada pela su-
pervisora do Setor de Estágio de 
Nível Médio do NDRH, Sônia Paes.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) afixou um banner no hall do 
edifício-sede do TRF5 para reforçar 
a campanha do Ministério da Saú-
de (MS) contra a gripe A (H1N1). 
O NAS recomenda a adoção de 
cuidados preventivos contra a do-
ença, como lavar as mãos, continu-
amente, com água e sabão, evitar 

locais com 
aglomera-
ção e to-
car olhos, 
nariz ou 
boca após 
tossir, 
espirrar 

ou usar o banheiro. No caso do 
paciente sentir o sintoma de gripe, 
simultâneo, a febre, tosse ou dor 
na garganta, dor de cabeça, nos 
músculos ou nas circulações, o MS 
recomenda procurar o serviço de 
saúde e não usar medicamentos 
sem orientação médica.

que os órgãos manifestassem o 
interesse em sediar o evento. As 
propostas serão levadas para apre-
ciação dos conselheiros na ses-
são plenária, que ocorrerá no dia 
31/07. O evento tem o objetivo de 
reunir presidentes, corregedores 
e membros de todos os tribunais 
brasileiros para avaliar a estratégia 
nacional do judiciário e definir me-
tas, ações e prioridades, com vistas 
a modernizar a Justiça e aperfeiço-
ar a prestação dos serviços.


