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Aniversariantes

SEGUNDA

O

TRF5 divulga edital de concurso público 
para juiz federal substituto

Livros importados chegam à biblioteca 

V Prêmio SOF de 
Monografias

Projeto Ampliando 
os Horizontes

Estágio na JFAL

Tribunal libera pagamento de RPVs

Felipe Ferreira do Nascimento
Malote

Dia do Nordestino

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 divulgou na 

última sexta-feira (5/10), o Edital de 
Abertura e o Regulamento do XII 
Concurso Público para Juiz Federal 
Substituto. A iniciativa tem o objeti-
vo de suprir a demanda nas seções 
judiciárias dos seis Estados que 
integram a 5ª Região (Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Cea-
rá, Alagoas e Sergipe). O concurso 
destina-se a selecionar candidatos 
para o provimento de 47 cargos 
vagos e de outros que surgirem du-
rante a validade do certame, garan-
tindo-se a reserva de 5% do total 

de vagas destinadas aos portado-
res de deficiência. Para ser aprova-
do, o candidato será submetido a 
uma prova objetiva seletiva, duas 
provas escritas, exames de sani-
dade física, mental e psicotécnico, 
sindicância da vida pregressa e 
investigação social, uma prova oral 
e avaliação de títulos. 
Programação- A aplicação da 
prova objetiva seletiva está marca-
da para a data provável de 20 de 
janeiro de 2013, enquanto que as 
provas escritas (P2, P3 e P4), com 
duração de cinco horas, cada, se-
rão aplicadas nas datas prováveis 

de 22, 23 e 24 de março de 2013. 
O concurso está sendo organizado 
pelo Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos da Universidade 
de Brasília (CESPE/UNB), e as ins-
crições acontecem no período de 
10/10 a 23/11.

O TRF5 inicia hoje a liberação 
de mais de R$ 80 milhões para 
pagamento de 15.829 mil em 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs). O montante vai benefi-
ciar 19.974 pessoas nos estados 
que integram a 5ª Região da Jus-
tiça Federal. As RPVs estão situa-
das no intervalo sequencial loca-
lizado entre os números 794.278 
e 810.113, e se referem a dívidas 

A Biblioteca do TRF5 está com 
mais novidades. Além dos dois 

Termi-
nam hoje 
(8/10) as 
inscrições 
de traba-
lhos para 
concorrer ao V Prêmio SOF de 
Monografias, realizado pela Secre-
taria de Orçamento Federal (SOF). 
Os trabalhos devem versar sobre 
“Qualidade do gasto público” e 
“Novas abordagens do orçamento 
público”. O concurso tem o propó-
sito de estimular a pesquisa que 
tenha como objeto o orçamento 
público, seus problemas, desafios 
e perspectivas, reconhecendo tra-
balhos de qualidade e de aplica-
bilidade na Administração Pública. 
O regulamento está disponível no 
portal da SOF www.portalsof.pla-
nejamento.gov.br/sof/premiosof.

A Justiça Federal do Ceará come-
mora os resultados do “Projeto 
Ampliando os Horizontes na Justi-
ça Federal”, que agora conta com 
videoconferência. Lançado no ano 
passado, o projeto é voltado para 
adolescentes do Programa “Pri-
meiro Passos”, da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social 
do Governo do Estado do Ceará, e 
capacita os jovens estagiários do 
Ensino Médio, com idades entre 
16 e 17 anos.

livros que possuem artigos de 
desembargadores do TRF5, o local 
adquiriu mais 20 livros impor-
tados para o seu acervo. Todas 
as obras já foram digitalizadas 
e estão disponíveis no sistema. 
Lembrando que o espaço está 
aberto das 9h às 18h, de segunda 
a sexta, e todos podem usufruir 
do acervo para pesquisa. Entre-
tanto, somente os servidores 

podem fazer empréstimos de 10 
dias, com possibilidade de reno-
vação. Os interessados devem se 
dirigir ao local para fazer o cadas-
tro e receber uma senha. A biblio-
teca também possui um Clube do 
Livro, através do qual os amantes 
da literatura podem trocar livros. 
Os estagiários também podem 
participar e fazer empréstimos 
deste acervo.

judiciais da União e de órgãos 
públicos federais, na maioria 
previdenciárias, cujos valores não 
ultrapassam o correspondente a 
60 salários mínimos por benefí-
cio. Os valores estarão disponí-
veis em contas judiciais abertas 
em nome dos beneficiários nas 
agencias bancárias credenciadas 
da 5ª Região (Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil).

No período de 15 a 26/10, a Justi-
ça Federal em Alagoas (JFAL) abre 
as inscrições para o processo sele-
tivo destinado ao preenchimento 
de vagas de estágio de Direito, nas 
Varas Federais e na Turma Recur-
sal, situadas na Sede da Seção 
Judiciária de Alagoas e nas Sub-
seções de Arapiraca, União dos 
Palmares e Santana do Ipanema. O 
candidato deve preencher a ficha 
de inscrição, disponibilizada no 
site da JFAL (www.jfal.jus.br). 


