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Concurso para servidores: TRF5 alerta 
para pagamento de boleto

Seridó Jurídico debaterá corrupção e ética na 
administração pública

Diretores de escolas 
de Magistratura  
reúnem-se em PE Curso de Tutoria 

em EAD para  
magistrados

Olimpíada da  
5ª Região
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Regina Célia W. de Moraes Guerra
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
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INTERFORT

ARQUIVOté a tarde da sexta-feira (20), 
último dia para inscrições no 
concurso para servidores da 

Justiça Federal na 5ª Região, seja 
na sede do TRF5 ou nas Seções 
Judiciárias (Pernambuco, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas 
e Sergipe), mais de 137 mil boletos 
de inscrição foram gerados, po-
rém, apenas pouco mais de 17 mil 
tinham sido pagos. A Comissão do 
Concurso informa que as inscrições 
foram encerradas na sexta-feira, 
mas os inscritos que geraram o 

boleto podem pagá-lo até o dia 10 
de agosto.  O certame destina-se 
à formação de cadastro de reserva 
aos cargos de Técnico Judiciário 
(nível médio) e Analista Judiciário 
(nível superior). 
Provas - A aplicação das provas 
está prevista para 23/09/2012. O 
candidato que não receber o Cartão 
Informativo até o terceiro dia que 
antecede a aplicação das provas ou 
tenha dúvidas quanto ao local, data 
e horários de realização das mes-
mas, deverá contatar o Serviço de 

Atendimento ao Candidato (SAC) 
da Fundação Carlos Chagas (FCC), 
através do telefone (11) 3723-4388, 
de segunda a sexta-feira, das 10h 
às 16h (horário de Brasília), ou do 
site: www.concursosfcc.com.br.

A Subseção Judiciária de Caicó, 
no Rio Grande do Norte (RN), 
em parceria com a Justiça Esta-
dual do RN, OAB-Seccional de 
Caicó, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - CERES/
Caicó e a Casa do Empresário 
de Caicó, promove no dia 16/08, 
no auditório do Tribunal do Júri 
do Fórum da Justiça Estadual 

em Caicó, a edição de estreia do 
projeto Seridó Jurídico. O tema 
desta primeira edição será “Cor-
rupção e Ética na Administração 
Pública”. Os palestrantes serão o 
conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio Grande do 
Norte, Carlos Thompson Costa 
Fernandes, mestre em Direito 
Constitucional e professor de Di-

reito Constitucional da UNI-RN; 
e o monsenhor Ausônio Tércio 
de Araújo, teólogo e professor 
aposentado da Universidade 
Federal do Rio Grande do Nor-
te. O projeto Seridó Jurídico, 
que ocorrerá mensalmente, tem 
como público-alvo juristas, em-
presários, políticos, estudantes e 
a sociedade em geral.

O “Encontro Nacional de Diretores 
de Escola de Magistratura” será 
realizado entre os dias 5 e 8 de 
agosto, no Mar Hotel, em Recife.  
Na ocasião, será realizado o curso 
“O Papel do Judiciário na Socieda-
de Contemporânea”, com a pre-
sença de palestrantes nacionais e 
internacionais. A organização do 
evento está sob a responsabilida-
de da Escola Superior da Magis-
tratura de Pernambuco (Esmape), 
em parceria com a Escola Nacio-
nal de Magistratura (ENM) e a 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam). Os magistrados interes-
sados em participar devem fazer 
suas inscrições pessoalmente, até 
o dia 27 de julho, no Núcleo de 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
da Esmape ou através do e-mail 
aperfeicoamento@esmape.com.br.

Estão abertas até amanhã (24/07), 
as inscrições para o Curso Básico 
de Tutoria em Educação a Distân-
cia, que está sendo promovido 
pela Escola Nacional da Magistra-
tura (ENM), Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) e pela 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM). O curso será realizado 
no dia 24 de agosto, em Brasília/
DF. Os interessados devem ser 
associados à AMB e possuir Cur-
sos de Ambientação à Distância e 
Ambientação em Tutoria junto à 
ENFAM. Mais informações:  
www.enm.org.br. 

A Diretoria Geral do TRF5 divul-
gou o período de realização da III 
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª 
Região. Será nos dias 9, 10 e 11 de 
novembro. Organizem suas equi-
pes e preparem-se para as compe-
tições!


