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Concurso para juiz: TRF5 divulga 
resultado da inscrição definitiva

NDRH encerra curso sobre obras e serviços de engenharia
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O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
encerrou, na tarde de ontem, o 
curso “Obras e Serviços de Enge-
nharia - do Planejamento e Jul-
gamento da Licitação até a Fis-
calização dos Contratos”. Cerca 
de 50 servidores, do TRF5 e das 

seções judiciárias, além do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 6ª Re-
gião (TRT6), participaram do curso. 
A capacitação, voltada para servi-
dores das áreas de fiscalização de 
contratos de obras de engenharia 
e afins, iniciou na última segunda-
-feira (25/11). Durante quatro dias, 

os participantes recebe-
ram treinamentos sobre 
os aspectos físicos e 
jurídicos que compreen-
dem o planejamento e a 
execução de obras, des-
de a licitação até a fisca-
lização dos contratos.

Os servidores inscritos no Con-
curso Nacional de Remoção 
2013 (a pedido mediante per-
muta, por triangulação e remo-
ção sem permuta) devem ficar 
atentos porque o Conselho da 
Justiça Federal (CJF) divulgou, 
no portal, a lista com o resulta-
do final do Concurso. Ao todo, 
162 servidores de todo Brasil 
foram contemplados com uma 
nova lotação mais adequada 
às suas necessidades atuais e 
sem prejuízo do serviço público. 
O resultado final do Concurso 
será publicado, hoje, no Diário 
Oficial da União. A Secretaria de 
Recursos Humanos do CJF in-
forma que o período de trânsito 
terá início no dia seguinte ao da 
publicação do ato de remoção 
do servidor contemplado, a ser 
expedido pelo respectivo Tribu-
nal Regional Federal. Para con-
sultar o resultado, basta acessar 
o Portal do CJF (www.cjf.jus.br) e 
clicar no banner Concurso Na-
cional de Remoção 2013.

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião –TRF5 publicou, na 
edição da quarta-feira 
(27/11), no Diário Eletrô-
nico da Justiça Federal 
da 5ª Região, o Edital nº 
22/2013, que traz a lista 
com os nomes dos candi-
datos que tiveram a ins-
crição definitiva deferida 
no XII Concurso Público 
para Juiz Federal Substituto e a 
convocação para a prova oral. Dos 
27 candidatos que se submeteram 
à terceira fase do certame (sindi-

cância da vida pregressa e inves-
tigação social; exame de sanidade 
física e mental; exame psicotécni-
co e apresentação de documentos 

e títulos), 24 foram apro-
vados e três desistiram 
do certame. Entretanto, 
um dos aprovados na ins-
crição definitiva também 
desistiu do concurso. A 
lista, divulgada por or-
dem alfabética, contém o 
número de inscrição e o 
horário que cada concor-
rente deverá se apresen-
tar para realizar a quarta 

etapa do concurso. De caráter eli-
minatório e classificatório, a prova 
oral ocorrerá nos dias 16, 17, 19 e 
20/12, no Plenário do TRF5.


