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TRF5 divulga resultado preliminar do 
concurso para servidores

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 divulgou, 
no Diário Oficial Eletrô-
nico (DOE) da Justiça 
Federal da 5ª Região 
da última segunda (19), 
o resultado preliminar 
das provas objetivas e 
discursivas do concurso 
público para provimen-
to de cargos na Sede 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região e 
nas Seções Judiciárias a ele vincu-
ladas. A lista completa com os no-
mes dos aprovados também está 
disponível no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC), organizadora 
do certame. Já o resultado preli-
minar específico para o cargo de 
Técnico Judiciário – Área Adminis-
trativa – Especialidade Segurança 
e Transporte foi divulgado no DOE 
de ontem (20), juntamente com 
a convocação para realização da 
prova prática de capacidade física, 
que será realizada no dia 11/03, 
nas cidades de Recife, João Pessoa, 
Natal, Fortaleza, Maceió e Aracaju, 

NAS lembra da importância dos exames periódicos de saúde

de acordo com a opção de esta-
do de classificação indicada pelo 
candidato no ato da inscrição. Os 
respectivos locais de prova serão 
informados por meio do Cartão 

Cannabis para fins
medicinais
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Aniversariantes

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 convida os ma-
gistrados e servidores da Corte 
a aproveitar a oportunidade de 
manter a saúde em dia. Através 
do Programa de Exames Periódi-
cos de Saúde, iniciativa lançada 
em 2015, é possível realizar ava-

liação clínica, exames complemen-
tares e exames específicos para 
grupos de risco. Sempre na data 
de aniversário do magistrado ou 
servidor, o NAS encaminha uma 
mensagem para o e-mail institu-
cional, alertando para a realização 
dos exames. Para participar, bastar 

clicar no link enviado na mensagem 
e preencher o formulário. Após esta 
etapa, a equipe do Núcleo de Saú-
de entra em contato para agendar 
a consulta. Quem não receber a 
mensagem pode ligar para a recep-
ção do NAS (ramal 9296) e agendar 
uma consulta médica. 

O Via Legal desta 
quarta-feira (21) traz 
uma reportagem 
inédita sobre uma decisão judi-
cial que tem mudado a vida de 
centenas de famílias em todo o 
Brasil. A Justiça Federal da Para-
íba confirmou uma liminar e au-
torizou uma associação de João 
Pessoa a cultivar e manipular a 
Cannabis para fins medicinais. 
É que o canabidiol paraibano 
garante a qualidade de vida dos 
pacientes e custa dez vezes me-
nos que o óleo importado dos 
Estados Unidos. Nossa equipe 
foi até a Paraíba para conhecer 
a Associação Brasileira de Apoio 
Cannabis Esperança (Abrace) e 
conversou com os pais da pe-
quena Alice, que encontraram 
no “óleo Esperança” a solução 
para as crises de convulsão 
da filha. Confira esta e outras 
reportagens no programa Via 
Legal, que começa às 21h, na 
TV Justiça. Veja também pela 
internet, no canal www.youtube.
com/programaViaLegal.

A 8ª Vara da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL), que integra a Sub-
seção Judiciária de Arapiraca, 
realiza, nos dias 21 e 28 de feverei-
ro, às 10h, no auditório da referida 
Subseção, a primeira e segunda 
praças, respectivamente, do leilão 
judicial da 8ª Vara. São 26 lotes 
de bens entre imóveis, veículos e 
móveis: de terrenos, carros e mo-
tos, mesas e balcões. Informações: 
www.jfal.jus.br.

Informativo, que será en-
viado por e-mail e dispo-
nibilizado no site da FCC, a 
partir de 2/03. Os candida-
tos deverão se apresentar 
ao local da avaliação às 
6h30 e os portões serão 
fechados às 7h.
O concurso – Foram ofe-
recidas 14 vagas para os 
cargos de Analista Judici-
ário e Técnico Judiciário, 
com reserva tanto para 
candidatos negros como 

para candidatos com deficiência. 
O prazo de validade do concurso 
será de dois anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, a 
critério do TRF5.


