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Abertas as inscrições para concurso de servidores do TRF5

de Outubro

SEGUNDA

Petrolina comemora 30 anos da
instalação da Justiça Federal 

á 30 anos era insta-
lada a Justiça Federal 

no município de Petrolina 
e, para comemorar a data, 
a Subseção vai promover 
uma semana com várias 
atividades. Hoje (2), acon-
tece o lançamento do livro 
infanto-juvenil “Entre fadas 
e outros bichos”, de autoria 
da juíza federal titular da 8ª Vara, 
Thalynni Maria de Lavor Passos, a 
partir das 14h30, no Espaço Cultu-
ral da Subseção Judiciária de Pe-
trolina. Amanhã (3), o procurador 
federal e coach, Ricardo Santos, 
ministra a palestra “Os cinco pas-
sos para o sucesso”, no auditório 

Curso de Admissibilidade Recursal

Aniversariantes
Começam hoje (2) as inscrições 
do concurso público para provi-
mento de vagas e formação de 
cadastro reserva de servidores 
na sede do TRF5 (Recife-PE) e 
nas seções judiciárias da 5ª Re-
gião. Os interessados poderão 
se inscrever até o dia 27/10, 
exclusivamente pela internet, no 

daquela subseção, às 14h.  Já na 
sexta (6), acontece o IX Ciclo de Es-
tudos Jurídicos, com participação 
do presidente do TRF5, desem-
bargador Federal Manoel Erhardt, 
além dos desembargadores fede-
rais Cid Marconi, Paulo Machado 
Cordeiro e Élio Siqueira. Também 
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Dia das Crianças 

do de caso) estão previstas para 
acontecer no dia 3/12/2017. 
Elas serão aplicadas pela manhã, 
para cargos de Técnico Judiciá-
rio (todas as áreas/especialida-
des), e, à tarde, para os cargos 
de Analista Judiciário. A prova 
de capacidade física para o 
cargo de Técnico Judiciário Espe-

site da Fundação Carlos Cha-
gas (www.concursosfcc.com.
br ), banca organizadora do 
certame. São 14 vagas para os 
cargos de Analista e Técnico 
Judiciário, com reservas para 
candidatos com deficiência e 
para negros. As provas objetivas 
e discursivas (redação ou estu-

como parte das comemo-
rações, haverá uma home-
nagem aos ex-servidores 
da Subseção de Petrolina, 
além da entrega de pre-
miação do “1º Concurso 
de Redação da Justiça Fe-
deral de Petrolina/PE”.
História – A 8ª Vara Fede-
ral no município de Petro-

lina foi instalada em 13 de junho 
de 1987. Foi a primeira vara federal 
no interior de Pernambuco, em 
decorrência da Política de Interio-
rização da Justiça Federal, sendo 
implantada pelo então presidente 
do Conselho da Justiça Federal, 
ministro Lauro Leitão.

cialidade Segurança e Transporte 
ocorrerá apenas em 2018.

Encerram amanhã (3/10) as ins-
crições para participar da progra-
mação do Dia das Crianças, pro-
movida pelo TRF5. O evento vai 
proporcionar uma tarde de muita 
diversão para os filhos dos servi-
dores e terceirizados do Tribunal, 
com sessão de cinema, espe-
táculo de mágica, entre outros. 

As atividades acontecem no dia 
9/10, das 14h às 17h, no foyer do 
Pleno, e podem participar crian-
ças com até 10 anos de idade. As 
inscrições devem ser realizadas 
no Cerimonial, no 15º andar.

Inscrições terminam 
amanhã (3/10)

Já está disponível, no térreo do 
edifício sede do TRF5, um local 
para arrecadação de brinquedos 
que serão doados para crian-
ças carentes da Comunidade do 
Pilar. A ação também faz parte da 
campanha do TRF5 para come-

morar o Dia das Crianças. Quem 
quiser contribuir pode trazer 
brinquedos novos ou que estive-
rem em bom estado para ajudar 
na campanha, sendo necessário 
que eles estejam embalados para 
presente.

O TRF5 sedia, de hoje até sexta-
-feira (5), o curso “Admissibilidade 
Recursal: Recursos Especiais e Ex-
traordinários”. O treinamento será 
ministrado na Sala Capibaribe, 
das 13h30 às 18h30, pelos ins-
trutores Fernanda Teotonia Vale 
Carvalho e Maximiliano Ferreira 
Tamer, assessores do Superior 

Tribunal de Justiça. Destinado a 
servidores que atuam com admis-
sibilidade de recursos especiais e 
extraordinários, o curso tem como 
objetivo proporcionar formação 
de multiplicadores na análise 
processual de admissibilidade dos 
Recursos Especiais e Extraordiná-
rios.

Doação de brinquedos


