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Concurso Juiz Federal Substituto: TRF5 
divulga resultado provisório de prova

Direito à Memória: Esmafe/CE promove Seminário

Inscrições são
prorrogadas 

Errata

Servidores
para mutirões

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

e o Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (CES-
PE/UnB) divulgaram, ontem 
(17/10), no início da tarde, o 
resultado provisório da se-
gunda prova escrita – Sen-
tença Penal. A sessão pública 
foi realizada no Pleno do 
TRF5. Dos 41 candidatos que 
tiveram a prova corrigida, 27 fo-
ram aprovados, sendo a maioria 
(17) do sexo masculino. A seleção 
pública teve 3.734 inscritos, des-
tes, 2.170 fizeram a primeira prova. 
De acordo com o presidente da 

Comissão do XII Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto, desembarga-
dor federal Francisco Barros Dias, 
a expectativa é de que a prova oral 
seja realizada nos primeiros dias 

de dezembro. “Temos mais 
de 70 vagas e um número 
inferior de aprovados. Com a 
criação e instalação de novas 
varas, teremos que abrir em 
breve novo concurso”, enfati-
zou Barros Dias. 
Etapas - Para a aprovação fi-
nal no cargo, os 27 candidatos 
ainda terão que vencer outras 
etapas, que compreendem 
a inscrição definitiva (exame 

psicotécnico, apresentação de 
exames de saúde e avaliação de 
documentos), avaliação de títulos 
e a prova oral. A inscrição ocorrerá 
no período de 18 a 22/11.

O Núcleo Seccional da Esco-
la de Magistratura Federal no 
Ceará avisa que estão abertas 
as inscrições para o seminário 
Direito à Memória e à Verdade. 
O evento ocorre nos dias 24 e 
25/10, no auditório do edifício-

-sede da Justiça federal no Ceará 
(JFCE).  Estarão presentes no se-
minário representantes da Comis-
são Estadual da Verdade (RJ), da 
Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça, da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos (SDH) e da 

Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), além de juízes 
federais, professores, jornalistas 
e juristas, que debaterão, duran-
te estes dois dias, os direitos dos 
desaparecidos e mortos no perí-
odo ditatorial. As inscrições são 

gratuitas e estão abertas para 
todo o público. Os interessados 
devem enviar nome completo, 
contatos, órgão ou instituição de 
ensino para o e-mail esmafe@
jfce.jus.br. Mais informações no 
site www.jfce.jus.br.

A Vice-Presidência do TRF5 irá 
selecionar servidores para parti-
cipar dos mutirões que pretende 
realizar em 2014. Os seleciona-
dos atuarão em duas frentes: na  
análise de recursos especiais/
extraordinários, destinada a 
servidores que trabalham em 
assessoria; e na Subsecreta-
ria de Recursos, onde deverão 
atuar servidores que dominam 
a prática cartorária.  Os interes-
sados devem encaminhar, de 21 
a 31/10, e-mail para recursos@
trf5.jus.br, informando nome, 
matrícula, lotação, breve descri-
ção das atribuições e o tipo de 
trabalho que pretende realizar 
(assessoria ou secretaria).

O Comitê Organizador dos IV Jo-
gos Internos da JFRN (JIJUF’s) infor-
ma que foi prorrogado para o dia 
25/10, o prazo para o encerramen-
to das inscrições. Os jogos serão 
realizados de 22 a 24/11, em Natal. 
Mais informações no banner dispo-
nibilizado na intranet do TRF5.

Jogos na JFRN

Na última terça (15/10), publica-
mos uma nota sobre a sessão da 
Turma Regional de Uniformização 
(TRU), realizada no dia anterior 
(14), omitindo a participação do 
juiz federal Almiro José da Rocha 
Lemos (JFRN), que relatou parte 
significativa dos processos julga-
dos. Pedimos desculpas pelo erro.


