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AniversariantesTERÇA

M

TRF5 divulga estatística de abstenções 
no concurso para servidores

Capacitação em 
processo penal 

Manoel Erhardt recebe visita 
do novo diretor da Esmape 

Concurso Nacional 
de Remoção 2012 

Correição em PE 

Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Maria Angélica de Lima Silva
Telefonia

Cidade de aplicação
Provas Nível Médio

Inscritos Presentes Ausentes

Recife 17.976 12.966 (72,12%) 5.010 (27,87%)
Fortaleza 9.871 6.890 (69,80%) 2.981 (30,20%)
João Pessoa 6.277 4.774 (76,06%) 1.503 (23,94%)
Natal 5.423 4.140 (76,34%) 1.283 (23,66%)
Maceió 5.301 3.997 (75,40%) 1.304 (24,60%)
Aracaju 6.662 5.015 (75,28%) 1.647 (24,72%)

Manhã

Cidade de aplicação
Provas Nível Superior

Inscritos Presentes Ausentes

Recife 12.168 9.149 (75,19%) 3.019 (24,81%)
Fortaleza 8.350 6.164 (73,82%) 2.186 (26,18%)
João Pessoa 5.000 3.910 (78,20%) 1.090 (21,80%)
Natal 4.757 3.770 (79,25%) 987 (20,75%)
Maceió 3.623 2.860 (78,94%) 763 (21,06%)
Aracaju 4.681 3.453 (73,77%) 1.228 (26,23%)

Tarde

ais de 26% dos inscritos no 
concurso público para ser-
vidores do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5 e 
respectivas Seções Judiciárias não 
compareceram às provas objeti-
vas. Dos 51.510 inscritos, 13.731, 
o que representa 26,66% do total, 
se abstiveram da concorrência. 
A estatística, tanto por cidade, 
quanto por nível de escolaridade, 
foi divulgada ontem pela Funda-
ção Carlos Chagas. No próximo 
dia 28, a FCC divulgará em seu 
site o gabarito preliminar e as 
questões das provas objetivas. 

O período para 
interposição de 
recursos quan-
to ao gabarito 
e questões das 
provas objetivas 
é de 1º a 2/10. 
De acordo com a 
organização do 
concurso, os nú-
meros de inscri-
tos, presentes e 
faltosos por cida-
de de aplicação 
das provas foram 
os seguintes: 

Prisão na Constituição Federal 
de 1988, espécies de prisão 
e liberdade provisória foram 
alguns dos temas abordados 
pelo juiz federal César Arthur 
de Carvalho, durante o segun-
do encontro do “Seminário de 
Atualização: A prática do Pro-
cesso Penal na Justiça Federal”, 
ocorrido na manhã de ontem, 
na Sala das Turmas do edifício-
-sede do TRF5. O magistrado 
discorreu sobre o que prevê o 
artigo 5º da Constituição Fe-
deral e o que estabelecem as 
súmulas vinculantes editadas 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) e pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O juiz fez uma 
explanação sobre cada um dos 
temas e emitiu comentários 
pessoais acerca dos assun-
tos abordados, a exemplo do 
cumprimento e da violação 
dos direitos fundamentais dos 
presos nas unidades prisionais 
estaduais e federais. O seminá-
rio, promovido pela Secretaria 
Judiciária e pelo Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), prossegue 
na próxima semana.

O diretor da Escola da Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5), desembargador fe-
deral Manoel Erhardt, recebeu, 
ontem, uma visita de cortesia do 
novo diretor da Escola Superior 
da Magistratura de Pernambuco 
(Esmape), desembargador Fer-

Termina na próxima sexta-feira 
(28) o prazo para os servidores 
interessados em concorrer a uma 
vaga de remoção, por permuta, 
para outra localidade onde haja 
órgãos da Justiça Federal, através 
do Concurso Nacional de Remo-
ção 2012. O concurso destina-se 
aos servidores do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo 
graus. O Edital do concurso pode-
rá ser acessado no portal do CJF 
(www.cjf.jus.br), clicando no ban-
ner, localizado no lado esquerdo 
da página inicial.

O segundo período da correi-
ção nas varas federais do interior 
de Pernambuco foi finalizado na 
última quinta-feira (20/09), com 
um total de 1.829 processos cor-
reicionados. Foram visitadas as 8ª 
e 17ª varas, em Petrolina, a 27ª, 
em Ouricuri, a 20ª em Salgueiro, 
a 18ª em Serra Talhada, a 28ª em 
Arcoverde e a 23ª em Garanhuns. 
A continuação será no período de 
1º a 10 de outubro, quando visita-
rão as 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 21ª e 22ª 
varas, no Recife, e a 25ª Vara Fede-
ral, em Goiana.

nando Cerqueira, 
que assumiu a di-
reção da Escola no 
último dia 11 de 
agosto. O anfitrião 
aproveitou para 
mostrar as instala-
ções da Esmafe5.


