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Vladimir Carvalho lança livro

Tribunal doa 290 litros de óleo para reciclagem

de Novembro14
SEXTA

TRF5 divulga edital de abertura de concurso público 
para juiz federal substituto 

Aniversariantes
Rafael Cavalcanti de Assis
Subsecretaria de Pessoal
Joaquim Alberto da Conceição Coelho
Divisão da 2ª Turma
Dalma Camila Damasceno Silva
Gabinete do Des. Fed. Barros Dias
Clovis Marques Pereira
Subsecretaria de Apoio Especial
Sebastião Buarque Filho
SOSERVI

Sábado, dia 15 de novembro
Antônio César Lima Leitão
Seção de Áudio e Vídeo
Simone Pontes Chateaubriand
Gabinete do Des. Fed. Barros Dias
Rubens Góes Tavares
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Patrícia Lima Verde Valença
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt

Domingo, dia 16 de novembro
Pedro de Melo Souza Filho
Gabinete do Des. Fed. Fernando Braga
Iran Lira da Silva
Gabinete do Des. Fed. Edilson Nobre
José Carlos Lopes da Silva
Seção Som

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 divulgou, 

ontem (13/11), o Edital nº 1 e o 
regulamento de abertura do XIII 
Concurso Público para Juiz Federal 
Substituto. O concurso destina-
-se a selecionar candidatos para 
o provimento de 85 cargos vagos 
para atender à demanda dos seis 
Estados que integram a 5ª Região 
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe). A seleção também vai formar 
cadastro de reserva para ocupar 
as vagas que surgirem durante 
o prazo de validade do certame, 
garantindo-se a reserva de 5% do 
total aos candidatos com defici-
ência. De acordo com o edital, as 
inscrições estarão abertas durante 
o período de 19/11 a 18/12, ob-
servado o horário oficial de Brasí-
lia/DF. Para investidura do cargo 
serão exigidos do candidato diplo-
ma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Bacharelado 
em Direito, fornecido por institui-
ção de ensino superior reconhe-
cida pelo Ministério da Educação 

(MEC), e três anos de atividade 
jurídica, exercida após a obtenção 
do grau de Bacharel em Direito. 
As inscrições devem ser efetuadas, 
via internet, no site do Centro de 
Seleção e Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (CESPE/
UnB), instituição organizadora do 
concurso: www.cespe.unb.br. 
Provas - Os candidatos serão 
submetidos a uma prova objetiva 
seletiva; duas provas escritas: sin-
dicância da vida pregressa e inves-
tigação social; exame de sanidade 
física e mental; exame psicotécni-
co; prova oral e avaliação de títu-

los. A primeira 
fase, aplicação 
da prova objeti-
va seletiva, está 
marcada para a 
data provável de 
1º de março de 
2015, no perío-
do da manhã. O 
Edital contendo as normas previs-
tas no Regulamento do Concurso 
Público Federal pode ser conferido 
nos portais do TRF5 (www.trf5.jus.
br) e do Cespe (www.cespe.unb.
br). A Comissão organizadora do 
concurso é composta pelos de-

sembargadores federais Marcelo 
Navarro (presidente) e Fernando 
Braga, pelo  juiz federal Sergio 
Murilo Queiroga, além do profes-
sor Ivanildo Figueiredo e do advo-
gado Jaldemiro Ataíde (represen-
tante da OAB/PB).

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) fez, 
ontem (13), a doação de 290 litros 
de óleo, sendo 270 resultantes de 
frituras e 20 litros, do sistema de 
climatização. O material descarta-
do terá uma nova utilidade: após 
passar pelo refino, será transfor-
mado em sabão e em massa para 
assentamento de vidros em jane-
las e basculantes. A empresa res-

ponsável pela coleta do material 
no TRF5 entrega um certificado 
de destruição de resíduos. O 
descarte de óleo é uma ação 
que vem sendo realizada pelo 
Tribunal desde 2011, dentro do 
programa de Responsabilidade 
Social. Ao longo desses quatro 
anos, foram destinados à reci-
clagem cerca de 1.500 litros de 
óleo (vegetal e motor).

Na próxima terça-feira (18), o de-
sembargador federal Vladimir Car-
valho lança o livro “Dom Casmurro: 
a história que Machado de Assis 
escondeu”. O lançamento ocorre-
rá, às 17h, no hall de entrada do 
edifício-sede do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5.


