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Concurso para servidores: SJPE lidera estatística 
de inscritos

“Judiciário, conflitos coletivos e 
movimentos sociais” é tema de curso
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Dia Mundial do Folclore

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 e a Funda-
ção Carlos Chagas divulgam 

a concorrência do Concurso Públi-
co para provimento de cargos na 
sede do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 e nas Seções 
Judiciárias dos Estados de Per-
nambuco, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 
Das 90.089 inscrições, o cargo de 
Técnico Judiciário- Área Adminis-
trativa da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE) é o que recebeu o 
maior número de inscritos: 10.005. 

A SJPE também lidera o número 
de inscrições para os cargos de 
Analista Judiciário: áreas Judiciária 
(3.397), Administrativa (4.912) e 
para a Especialidade Execução de 
Mandados (2.927); e para os dois 
cargos de Técnico: Área Admi-
nistrativa (10.005) e para a espe-
cialidade Segurança e Transporte 
(3.035). A estatística de inscritos, 
que inclui a de candidatos com 
deficiência, pode ser conferida na 
área “Concursos e Seleções” do 
Portal do TRF5: www.trf5.jus.br.
Nomeados - Hoje expira a vigên-

cia do último concurso para 
servidores, realizado em 2008. 
Durante esses quatro anos, o 
TRF5 nomeou 45 pessoas, sen-
do 05 para o cargo de Analista 
Judiciário – Área Judiciária; 01 
para Analista da Especialidade 
Execução de Mandados; 06 
para Analista Judiciário – Área Ad-
ministrativa; 32 para Técnico Judi-
ciário – Área Administrativa (sendo 
05 candidatos com deficiência); e 
06 para Técnico com Especialidade 
Segurança e Transporte. Os nú-
meros não indicam a quantidade 

de empossados, tendo em vista 
os pedidos de desistência e as 
nomeações tornadas sem efeito. 
Com relação às Seções Judiciárias, 
Pernambuco e Ceará foram as que 
mais nomearam, respectivamente 
384 e 366.  

A Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe5), em 
parceria com o Núcleo Seccional 
do Ceará, oferece, de 29 a 31/8, 
na sede da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), o curso “Judiciário, 
conflitos coletivos e movimentos 
sociais”. O objetivo da capaci-
tação, com 20 horas, é estudar 
e refletir sobre o modo como o 

juiz deve lidar com os comple-
xos conflitos sociais. As inscri-
ções para as 120 vagas estão 
abertas até sexta-feira (24). Os 
interessados devem enviar um 
e-mail para esmafe@jfce.jus.
br, contendo nome completo, 
cargo exercido, lotação, e-mail 
profissional e telefones para 
contato.

Ele já atuou em diversos setores 
desde que chegou para “cons-
truir” o TRF5, em 1989. Mas foi à 
Divisão de Comunicação Social 
que Carlos Alberto da Fonseca 
Costa dedicou seus últimos dias 
de trabalho - o ato de aposenta-
doria do servidor foi publicado no 
DOU, no último dia 17/08. Micro-
fones, fones de ouvido, botões e 

equipamentos eletrônicos 
foram alguns dos objetos 
que fizeram a alegria desse 
profissional múltiplo e ver-
sátil. Servidores de todo o 
TRF5 sentirão falta do bom 
humor e da disposição de 
Carlos, mas é à equipe da 
Comunicação que ele fará 
mais falta, não só pelo seu 
perfil multifuncional, mas 
porque sempre preparava 
bolos deliciosos para os 
colegas do setor.


