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Pecuniária

Concurso juiz: prazo para enviar formulário de inscrição 
definitiva termina hoje

de Maio

QUARTA Curso de Introdução 
à Interoperabilidade

Subseção Judiciária de Limoeiro do 
Norte (CE) ganha nova sede 
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presidente do 
Tribunal Re-

gional Federal da 
5ª Região – TRF5, 
desembargador 
federal Rogério 
Fialho Moreira, e 
o diretor do Foro 
da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE), 
juiz federal Bruno 
Carrá, inauguram, 
na próxima sexta 
(13), a partir das 10h, a nova sede 
da Subseção Judiciária de Limo-
eiro do Norte. A unidade, com as 

Os 16 candidatos aprovados na 
última etapa do XIII Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal da 5ª Região 
deverão enviar, até hoje (11/05), 
para o e-mail da Secretaria do 
Concurso (concursojuiz@trf5.jus.
br), as informações solicitadas 
no Formulário de Inscrição De-

finitiva no certame, disponível no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br), no 
link “Concursos-Magistrados”. No 
período de 16 a 20 de maio, no 
horário das 10h às 17h, os candi-
datos devem se dirigir à Secretaria 
do Concurso, localizada no tér-
reo do TRF5, para apresentar os 
documentos exigidos em Edital, 

exames laboratoriais, radiológi-
cos e títulos, para a efetivação 
da inscrição definitiva. O exame 
psicotécnico será realizado nos 
períodos da manhã e da tarde do 
dia 16/05, na sede da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe), por empresa con-
tratada pelo TRF5.

A direção das 4ª e 6ª Varas da 
Justiça Federal na Paraíba tornou 
público o edital de abertura de 
inscrições para cadastramento de 
entidades com atuação na área 
social, interessadas em acolher 
prestadores de serviços gratuitos 
e em receber recursos prove-
nientes de prestações pecuniá-
rias impostas como penalidades, 
homologadas por aquele Juízo. 
As inscrições acontecerão até o 
dia 30/05. Interessados deverão 
comparecer à sede das 4ª e 6ª Va-
ras, situadas em Campina Grande 
(PB), no horário de atendimento 
ao público (das 9h às 18h), mu-
nidos da documentação exigida. 
Em caso de dúvidas, manter con-
tato com as Varas pelos e-mails 
4vara@jfpb.jus.br e 6vara@jfpb.
jus.br ou pelos telefones: (83) 
2101-9201 e 2101-9131. (Com 
informações da ASCOM/JFPB)

Os servidores interessados em 
participar do curso de Introdução 
à Interoperabilidade (capacidade 
de um sistema de se comunicar 
de forma transparente com outro) 
podem se inscrever até o próximo 
dia 19/05, no site da Escola Na-
cional de Administração Pública 
(Enap). O curso, a distância, des-
tina-se a técnicos e analistas da 
área de Tecnologia da Informação 
(TI) e será realizado no período 
de 24/05 a 13/06. De acordo com 
o Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF), depois de confirmada a 
inscrição, o servidor deve enviar 
e-mail para capacitacao@cjf.jus.
br, com o nome do curso, período 
de realização, carga horária, nome 
completo, e-mail e telefone.

A Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário - Fun-
presp-Jud acaba de lançar novo 
portal. A ferramenta foi editorial-
mente reformulada e tem novas 
programação visual e estrutura de 
navegação. Entre as novidades, os 
vídeos institucional e explicativos 
disponíveis no próprio site (www.
funprespjud.com.br) e no canal da 
Fundação no YouTube, que preten-
de tratar de forma lúdica e educati-
va os tipos de participantes, bene-
fício fiscal, regime de tributação e 
investimentos da Entidade.

15ª e 29ª Varas Federais, foi pio-
neira na interiorização da Justiça 
Federal no Ceará. A subseção foi 

inaugurada no dia 10 de setem-
bro de 2004, e atende à popula-
ção de 21 municípios, totalizando 
cerca de 530 mil habitantes. 
Jurisdição – A Subseção Judici-
ária de Limoeiro do Norte tem 
jurisdição em 21 municípios do 
Vale do Jaguaribe: Alto Santo, 
Aracati, Beberibe, Ererê, Fortim, 
Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jagua-
retama, Jaguaribara, Jaguaribe, 
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, 
Morada Nova, Palhano, Pereiro, 
Potiretama, Quixeré, Russas, São 
João do Jaguaribe e Tabuleiro do 
Norte.


