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Servidores participam de capacitação para desenvolvimento 
colaborativo de painéis estatísticos

Menor Aprendiz 

Business Intelligence 

de Setembro

QUARTA AniversariantesManoel Erhardt 
preside mesa em 
palestra na FDR 

Concurso para juiz

Divulgado resultado provisório da 
sentença cível

Servidores das seis seções judiciá-
rias vinculadas ao TRF5 iniciaram, 
ontem (18), na Sala Capibaribe do 
Tribunal, a capacitação na plata-
forma de Business Intelligence (BI) 
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Comissão do XIV Concurso Público para Provimento 
de Cargos de Juiz Federal Substituto da 5ª Região 

divulgou, durante sessão pública realizada na manhã de 
ontem (18), o resultado provisório da prova P3 (sentença 
cível). Estiveram presentes os desembargadores federais 
Edilson Nobre, que preside a Comissão, e Fernando Bra-
ga. Os recursos podem ser interpostos na quinta (20) e 
sexta-feira (21), através do site da Cespe: http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/trf5_17_juiz. Após a análise dos recur-
sos e da divulgação do resultado definitivo, os candidatos 
habilitados terão as provas P4 (Sentença Penal) corrigidas. 
Classificados - O edital com a lista dos classificados já 
está disponível no site do TRF5 (www.trf5.jus.br), na área 
Concursos e Seleções. Dos 41 candidatos que concorriam 
às 20 vagas, 21 foram aprovados nesta etapa. 

para o desenvolvimento colabora-
tivo de painéis (relatórios) estatísti-
cos e gerenciais  para os processos 
eletrônicos e físicos. A programa-
ção do primeiro dia contemplou a 

apresentação do modelo de Go-
vernança para o desenvolvimento 
em BI na 5ª Região, a organização 
das pastas e dos dados no TRF5, 
entre outros tópicos. O treinamen-

to prossegue até 
amanhã. Hoje 
será apresentado o painel “Estatís-
tica de Distribuição de Processos”, 
desenvolvido pela Seção Judiciária 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
presidirá mesa da palestra orga-
nizada pela Faculdade de Direito 
do Recife (FDR/UFPE), que deba-
terá, amanhã (20), às 19h, o tema 
“Contas Públicas e Previdência: 
Perspectivas e Desafios para o 
Próximo Governo”. O evento será 
realizado no auditório da FDR e 
terá como palestrantes o vice-
-presidente do Tribunal de Con-
tas da União – TCU, ministro José 
Múcio Monteiro; o presidente da 
Fundação Chesf de Assistência 
e Seguridade Social (FACHESF), 
Hélder Rocha Falcão; e o profes-
sor de Direito Financeiro e Previ-
denciário da UFPE, Eric Castro e 
Silva. A entrada é gratuita. Mais 
informações: (81) 3039-0143.

A Seção de Estágio de Nível Médio 
promove, na próxima sexta-feira (21), 
palestra para os aprendizes sobre o 
tema “Eleições”. Ministrada por Ex-
pedito Braga Lima Júnior, assessor 
do desembargador federal Paulo 

Roberto de Oliveira Lima, a palestra 
abordará voto consciente, entre ou-
tros tópicos relacionados. O encontro 
será realizado das 13h às 17h, na Sala 
Capibaribe, e faz parte do acompa-
nhamento socioeducativo mensal. 

do Rio Grande do Norte, que 
será o estudo de caso dos parti-
cipantes.


