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Erhardt palestra sobre o papel do Judiciário na efetivação dos direitos sociais

de Setembro

TERÇA

TRF5 divulga edital de abertura do 
concurso para servidores

á está disponível, 
no site do Tribunal 

Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, o Edital 
de abertura de inscri-
ções para o concurso 
público para provimen-
to de vagas e formação 
de cadastro reserva de 
servidores na sede do 
tribunal e nas seções 
judiciárias da 5ª Re-
gião. As inscrições es-
tarão abertas de 2 a 27 
de outubro. De acordo 
com o Edital, são oferecidas 14 
vagas para os cargos de Analis-
ta Judiciário e Técnico Judiciário, 

Judicialização
da Saúde

Aniversariantes

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel 
Erhardt, proferiu, ontem (25), na 
Faculdade de Direito do Recife 
(FDR), palestra sobre “O papel 
do Judiciário na efetivação dos 
direitos sociais”. O magistrado 
abordou casos nos quais o Ju-
diciário vem sendo constante-

com reserva tanto para candidatos 
negros como para candidatos com 
deficiência. O prazo de validade 

mente chamado a intervir: saúde 
(fornecimento de medicamentos, 
entre outros); educação (financia-
mento estudantil); direito à mo-
radia (interdição de prédios com 
risco de desabamento); benefí-
cios previdenciários; demarcação 
de terras indígenas, entre outros 
exemplos de direitos sociais. O 

Nadja Barros Santiago
Gabinete Des. Federal Paulo Cordeiro
Renata Simões de Vasconcelos Siqueira
Núcleo de Assistência à Saúde
Bruno Fernando Santos Lemos
Secretaria Judiciária
Gilvan Pereira Barbosa
SERVIS

diretor da Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal Edilson 
Nobre, também foi um dos pa-
lestrantes do evento, com exposi-
ção sobre “Direitos fundamentais 
e direito penal: entre o Tribunal 
constitucional e o legislador”. As 
palestras fizeram parte do se-

do concurso será de 
dois anos, podendo 
ser prorrogado por 
igual período, a crité-
rio do TRF5. 
Cronograma - As 
provas Objetivas e 
Discursivas (redação 
ou estudo de caso) 
estão previstas para 
acontecer no dia 
3/12/2017. Já a prova 
de capacidade física 
para o cargo de Téc-
nico Judiciário Espe-

cialidade Segurança e Transporte 
ocorrerá apenas em 2018.

Curso para chefes 
de gabinete

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

minário “O Papel do Poder 
Judiciário nas Democracias”, 
promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Direi-
to (PPGD) da Universidade 
Federal de Pernambuco, que 
está sendo realizado até hoje 
(26), no auditório Tobias Bar-
reto da FDR.

O presidente do Comitê Estadual 
de Saúde do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, juiz Mozart Va-
ladares Pires, esteve, ontem (25), 
na Presidência do TRF5, para 
entregar o convite ao presiden-
te desta Corte, desembargador 
federal Manoel Erhardt, do Se-
minário Judicialização da Saúde, 
que será realizado nos dia 2 e 
3/10, no Fórum Des. Rodolfo 
Aureliano. O evento é gratuito 
e discutirá demandas de saúde 
diariamente ajuizadas no Judi-
ciário, tais como procedimen-
tos cirúrgicos, fornecimento de 
medicamentos, próteses e leitos 
de UTI, entre outros. Estiveram 
presentes ao encontro a promo-
tora de Justiça Helena Capela e a 
procuradora do Estado de Per-
nambuco, Catarina Ribeiro.

Liderança, inovação, indicadores 
de resultados e forma para oti-
mizar a produtividade. Esses são 
alguns temas que serão aborda-
dos no curso “Secretariado Avan-
çado: Visão Estratégica e Foco em 
Gestão”, promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos. O curso, destinado aos 
servidores que atuam como chefes 
de gabinetes, assistentes ou outras 
funções correlatas, será realizado 
de 2 a 4/10. Para os que não re-
servaram a vaga, ainda dá tempo: 
as inscrições encerram hoje (26). 
Os interessados devem enviar e-
-mail para o ndrh-treinamento@
trf5.jus.br, com nome completo, 
lotação, matrícula, ramal e e-mail 
para efetivar a inscrição.


