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Concurso TRF5: consulta aos locais de prova estará disponível a partir de hoje

de Novembro

TERÇA

TRF5 recebe Selo Ouro do CNJ
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 foi agra-

ciado, ontem (20), com o Selo 
Justiça em Números, categoria 
Ouro, durante o XI Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, que 
acontece até hoje, no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em Brasí-
lia. A premiação, concedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), visa a estimular o aperfei-
çoamento gerencial e promover 
a transparência dos tribunais 
brasileiros. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, celebrou o reconhecimen-
to. “O Selo Ouro reflete o trabalho 
sério e dedicado dos magistrados 
e servidores do TRF5”. Os tribunais 
regionais federais da 1ª, da 2ª e 
da 4ª Região também foram con-
templados com o Selo Ouro. De 
acordo com o CNJ, o Selo Justiça 

Curso SEI!

Estará disponível, a partir de 
hoje (21), no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC), a consulta 
aos locais de provas do Concur-
so Público para provimento de 
cargos na sede do TRF5 e nas 

em Números possui quatro cate-
gorias: Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze. A premiação, normatizada 
através da Portaria nº 46/2017, 
visa ao reconhecimento dos Tribu-
nais que investem na excelência da 

ponível no site da FCC a lista de 
candidatos inscritos no concurso, 
com indicação do código de car-
go/área/especialidade/Estado de 
Classificação, a relação dos que 
concorrem às vagas reservadas 

Seções Judiciárias da 5ª Região. 
As avaliações serão aplicadas no 
dia 03/12. Os exames acontecem 
pela manhã, para os cargos de 
técnico, e, à tarde, para os cargos 
de analista. Também já está dis-
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produção, gestão, organização e 
disseminação de suas informa-
ções administrativas e processu-
ais. Também são avaliados itens 
como: nível de informatização 
do Tribunal, uso de relatórios 
estatísticos para o planejamento 
estratégico e cumprimento de 
resoluções do CNJ alinhadas à 
gestão da informação.
Metas 2018 - O evento tem o 
objetivo principal de aprovar as 
metas nacionais a serem cumpri-
das pelo Judiciário em 2018, bem 

como divulgar o desempenho par-
cial dos tribunais no cumprimento 
das metas deste ano. Participam 
presidentes e corregedores dos 91 
tribunais brasileiros e Conselhos 
de Justiça, além de magistrados e 
servidores das áreas de governan-
ça e gestão estratégica do Poder 
Judiciário. 

O desembargador federal Vladimir 
Carvalho, lança, nesta quarta-feira 
(22), o livro “Fogo de Monturo e Ou-
tras Fumaças”, da editora Juruá. O lan-
çamento acontece às 17h, no foyer do 
pleno do TRF5. O magistrado já conta 
com mais de 20 obras publicadas. 

Estão abertas, até a próxima 
sexta-feira (24), as inscrições para 
o curso a distância do “Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI! 
USAR”, oferecido pela Escola Na-
cional de Administração Pública 
(Enap). As inscrições são gratuitas 
e o curso é voltado tanto para 
agentes públicos das três esferas 
de governo (municipal, estadual 
e federal) quanto para o público 
em geral. O curso será realiza-
do no período de 28/11 a 18/12. 
Interessados podem se inscrever 
através do site www.enap.gov.br. 

aos candidatos com deficiência 
e aos negros e lista de deferi-
mento de condições especiais 
para realização da prova. Mais 
informações: www.concursosfcc.
com.br. 

Acontece hoje (21), às 20h, na Igre-
ja de São José dos Maguinhos (Av. 
Rui Barbosa), no bairro das Graças, 
a missa de sétimo dia da estilista 
Maria Carolina de Sá, filha da ser-
vidora Rossana Maria Mesquita de 
Sá, da Divisão da Segunda Turma 
do TRF5. Carol faleceu na última 
terça-feira (14), após complicações 
por conta de uma meningite viral.

Todo mundo sabe que praticar 
exercícios físicos regularmente faz 
bem à saúde, mas muita gente 
precisa de um incentivo a mais para 
começar a se exercitar. O TRF5 e a 
Academia TopFit firmaram um ter-
mo de credenciamento que oferece 
a magistrados e servidores 13% de 
desconto nos planos cheios (não 
promocionais) anual ou semestral. 
O benefício é estendido aos de-
pendentes, inclusive cônjuges. Mais 
informações: (81) 3328.6127.


