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Mariz, Hudson Ramos e 
Danilo Galindo 

A analista judiciária Camila Farias 
Fox Cantarelli, servidora da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), lotada em 
Limoeiro do Norte/CE, deseja per-
mutar com servidor(a) do TRF5 ou 

da Seção Judiciária de Pernambuco, 
inclusive de suas subseções. Interes-
sados devem entrar em contato pelo 

e-mail:camilafarias@jfce.jus.br ou 
pelo telefone: (81) 99666-7799

Sustentabilidade 
na JFAL

Candidatos se submetem à segunda etapa do concurso para juiz federal

Concurso do STJAprovada resolução que disciplina escolha 
de juízes para vaga de desembargador
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Aniversariantes

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 aprovou, ontem 

(29/07), resolução que disciplina o 
processo de escolha, pelo critério 
de merecimento, de juiz federal 
para o preenchimento de vaga de 
desembargador federal nesta Corte. 
De acordo com a resolução, ocor-
rendo a vaga de desembargador 
federal a ser preenchida por pro-
moção de juiz federal pelo critério 
de merecimento, o presidente do 
Tribunal fará publicar, no prazo de 
15 dias, edital declarando a vaga e 
intimando os interessados a se ins-
creverem no prazo de 20 dias.
Informações - As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente através 

de comunicação eletrônica, envia-
da pelo candidato ao Núcleo de 
Assuntos da Magistratura do TRF5 
(NAMAG), contendo, além da infor-
mação do propósito de concorrer 
à vaga oferecida, cópia do currí-
culo do candidato e dos demais 
elementos que, na avaliação do 

Amanhã, os 311 candidatos habi-
litados para a segunda etapa do 
XIII Concurso Público para Provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região serão 
submetidos à primeira prova 
escrita do certame, constituída de 
uma dissertação e quatro ques-

tões. No sábado (1º de agosto), 
os concorrentes elaborarão uma 
sentença de natureza cível, e no 
domingo (2/08), a criminal, sobre 
temas constantes do programa do 
concurso. De acordo com o cro-
nograma do certame, a previsão é 
de que a Comissão do Concurso, 

presidida pelo desembargador 
federal Rogério Fialho, promova 
no dia 3/09, no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
sessão pública para divulga-
ção do resultado provisório da 
primeira prova escrita, que faz 
parte da segunda etapa.

A Comissão Socioambiental 
da Justiça Federal em Alago-
as (JFAL) realizou, na tarde da 
última segunda-feira (27/07), a 
segunda reunião do grupo que 
tem por objetivo desenvolver 
políticas públicas para formação 
de um ambiente de trabalho 
sustentável, com a conscienti-
zação dos próprios servidores e 
jurisdicionados. Durante a reu-
nião, foi apresentado um diag-
nóstico socioambiental qualita-
tivo e quantitativo feito na sede, 
em Maceió, e nas Subseções de 
Arapiraca, Santana do Ipanema 
e União dos Palmares, com a 
participação de representantes 
por videoconferência. Com infor-
mações da Ascom/JFAL

concorrente e nos termos da Re-
solução nº. 106/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), influam 
na aferição do merecimento, bem 
como, pelo menos, quatro peças 
elaboradas pelo interessado e pro-
duzidas em autos sob sua jurisdi-
ção, no último biênio.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
publicou um edital para concurso 
público com 65 vagas para cargos 
de técnico e analista judiciário. Do 
total de vagas, 24 são destinadas 
aos técnicos; destas, 15 são para 
a área administrativa. Também há 
oportunidades nas áreas de se-
gurança, análise de sistemas de 
informação, arquitetura, de arqui-
vologia, comunicação social, con-
tadoria, engenharia civil e elétrica, 
fisioterapia, medicina, pedagogia, 
serviço social e suporte em tecno-
logia da informação. As inscrições 
estão abertas a partir de hoje (30). 
Os interessados poderão se ins-
crever no certame até o dia 19/08, 
exclusivamente pelo site do Cespe, 
banca organizadora do concurso.
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