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Justiça Federal na 5ª Região terá 30
cargos de juízes para as Turmas Recursais

JFAL realiza cursosPresidente do TRF5 será homenageado

XII concurso de juízes federais 
substitutos da 5ª Região

Amanhã é o último dia para pagamento da 
taxa de inscrição do concurso do TRF5

Emanuel Lúcio da Silva Rocha
Divisão da 3ª Turma
Josely Merces de Melo Santana
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro

Dia Internacional 
dos Povos Indígenas

A Justiça Federal na 5ª Re-
gião terá 30 cargos de juiz 
federal de Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs). Serão 10 Turmas, cada uma 
com três cargos, sendo que, de 
imediato, serão preenchidas 15 
vagas, por meio de remoção pelo 
critério de antiguidade. O preen-
chimento das demais vagas está 
condicionado à existência de
candidatos aprovados em concur-
so público. O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5 publicou 
ontem, no Diário Oficial Eletrônico 
da 5ª Região, dois editais de re-

moção de juiz federal – titular e 
substituto -, em virtude da instala-
ção de varas federais e da previsão 
do provimento de cargos de juiz 
federal nas Turmas Recursais dos 
JEFs da 5ª Região.
Seções – Das vagas para remoção 
para as Turmas Recursais, duas são 
para Alagoas, uma em Sergipe, 
quatro em Pernambuco, duas na 
Paraíba, duas no Rio Grande do 
Norte e quatro no Ceará. Os inte-
ressados na remoção para as cita-
das varas deverão formular pedido 
por escrito para a presidência do 
TRF5, exclusivamente através do 

correio eletrônico funcional, até o 
dia 20 deste mês.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, será homenageado 
pelo Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) com a Medalha 
do Mérito Judiciário “Desembar-
gador Joaquim Nunes Macha-
do”, no grau “Grão Colar de Alta 
Distinção”. A sessão de outorga 
da comenda acontecerá na pró-

xima segunda-feira, dia 13/08, às 
10h30, no Salão Pleno do TJPE, 
ocasião em que aquela Corte 
completa 190 anos de existência. 
Na mesma sessão, o Instituto Ar-
queológico, Histórico e Geográ-
fico, presidido pela desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, 
será agraciado com a medalha no 
grau “Grande Oficial”.

O Pleno do TRF5 homologou on-
tem (8) os nomes dos magistrados 
que compõe a comissão julgadora 
do XII Concurso para Provimento 
do cargo de Juiz Substituto desta 
jurisdição regional. A banca tem 
o desembargador federal Geraldo 
Apoliano na presidência e é com-

posta, ainda, pelo desembarga-
dor federal Edilson Nobre e o juiz 
federal César Arthur Cavalcanti. A 
servidora Lúcia Carvalho permane-
ce no desempenho dos trabalhos 
de secretariado da comissão. O 
edital do novo concurso deve ser 
publicado em breve.

Olimpíada da Justiça Federal 
da 5ª Região
O Comitê Olímpico Regional da 
III Olimpíada da Justiça Federal 
da 5ª Região promove, hoje, das 
14h às 16h, na Sala da Comis-
são de Licitação, no 8º andar do 
TRF5, uma videoconferência com 

os membros 
do Comitê. 
Na pauta, a 
deliberação 
e aprovação do Regulamento 
Geral do evento esportivo.  

Termina amanhã o prazo para o 
pagamento da taxa de inscrição 
do concurso de servidores da 
Justiça Federal na 5ª Região. O 
certame destina-se à formação de 
cadastro de reserva aos cargos de 
Técnico Judiciário e Analista Judi-
ciário. A aplicação das provas está 
prevista para 23/09/2012. O can-
didato 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 
mesmas, deverá contatar o Servi-
ço de Atendimento ao Candidato 
(SAC) da Fundação Carlos Chagas 
(FCC), através do telefone (11) 
3723-4388 ou do site:
www.concursosfcc.com.br.

A Justiça Federal em Alagoas 
oferecerá cursos de Informática 
aos magistrados e servidores, 
ministrados por instrutores do 
SENAC/AL. As inscrições podem 
ser feitas até amanhã, através 
do e-mail treinamento@jfal.jus.
br. Mais informações no site da 
JFAL (www.jfal.jus.br).


