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Dia Mundial da Água

ma boa notícia para os 43 
candidatos que disputam as 
vagas para juiz federal subs-

tituto da 5ª Região: o Centro de 
Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade 
de Brasília (CESPE/UnB) 
e o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 
antecipam a divulgação 
do resultado provisório 
da segunda prova escrita 
- Sentença Cível (P3) - do 
XI Concurso Público para 
Provimento de Cargos de 
Juiz Federal Substituto da 
5ª Região para a próxima 
terça-feira (27/03). A ses-
são pública, na qual será 
comunicado o resultado, 
será realizada às 10h, na 
Sala das Turmas Sul, no 2º 
andar do TRF5. No mes-
mo dia este resultado será 
divulgado na Internet, nos 
endereços eletrônicos: 
http://www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2011 e 

TRF5 antecipa resultado de etapa do 
concurso para juiz federal substituto

Expectativa para os candidatos 
que se inscreveram para o IV 
Processo Seletivo para estagiá-
rios de nível superior do TRF da 
5ª Região e da Seção Judiciária 
de Pernambuco. Será divulgada 
hoje a relação dos aprovados. 
Para conferir a relação, basta 
acessar o site da organizadora 

www.trf5.jus.br, no link “Concursos 
– “Magistrados”, e posteriormen-
te publicado no Diário Oficial da 
União. 

Etapas – Os aprovados nessa fase 
ainda terão pela frente a correção 
da sentença de natureza penal, 
outra fase da segunda etapa do 
certame. Posteriormente, será feita 
a inscrição definitiva, na qual cons-
tam sindicância da vida pregressa 
e investigação social; exame de 
sanidade física e mental e exame 
psicotécnico. Na quarta etapa, 
uma prova oral, e, por fim, avalia-
ção dos títulos.

do concurso: www.sustente.org.
br. Foram inscritos um total de 
3.098, porém, houve uma abs-
tenção de 25%. No dia da reali-
zação das provas, realizadas no 
dia 4/03.  Estão disponíveis 213 
vagas para todo o Estado, sen-
do 191 vagas para a capital e 22 
para o interior.

Tribunal divulga hoje o resultado 
do concurso para estagiários

Amanhã (23), às 14h, a Secretaria 
Judiciária e a Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI) do TRF5 
ministram mais um treinamento do 
Processo Judicial eletrônico (PJe). O 
curso é destinado aos procuradores 
da Procuradoria Regional da Fazen-
da Nacional da 5ª Região (PRFN5) 
e será realizado na sede daquela 
Procuradoria. “É muito importante 
para o sucesso da implantação do 
Pje essa aproximação com os usu-
ários externos”, afirma a diretora da 
STI, Fernanda Montenegro.

Treinamento sobre Pje 
acontece na PRFN5 A Divisão de Comunicação Social 

retifica a informação publicada 
no Jornal Mural de ontem (21) a 
respeito das vagas abertas para o 
curso “O papel do Poder Judiciário 
na Segurança de Voo”. Foi divulga-
do que as vagas estariam dispo-
níveis para juízes e servidores. No 
entanto, em princípio, as inscrições 
foram abertas apenas aos Juízes 
Federais e, caso haja vagas rema-
nescentes, estas serão disponibili-
zadas para os servidores.  As ins-
crições podem ser feitas até as 12h 
do dia 13 de abril, na página www.
trf5.jus.br/esmafe. O edital publi-
cado pela Esmafe já foi retificado, 
agora constando as informações 
corretas sobre as vagas.

Retificação

A Justiça Federal em Pernambuco 
promove, no dia 26 de abril, o cur-
so “A Perícia Psiquiátrica nas Ações 
Cíveis Previdenciárias”, das 14h às 
18h, no auditório do 10º andar do 
edifício-sede da instituição (Av. 
Recife, 6250, Jiquiá). O evento é di-
recionado a médicos peritos, ma-
gistrados, servidores, advogados e 
procuradores.

Perícia Psiquiátrica


