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Qualificação 2013: 
NDRH recebe 
sugestões de cursos

Servidor da SJPE vai apresentar trabalho 
em seminário sobre os JEFs

Primeira etapa do concurso para juízes 
teve uma abstenção de 41,9%

PJe: treinamento para advogados e 
procuradores na JFAL 

Comunicado

Tribunal vai liberar quase 
R$ 75 milhões em RPVs

Dia do Filatelista Brasileiro

a próxima 
sexta-feira 

(8/03), o Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região – 
TRF5 estará libe-
rando cerca de 
R$ 75 milhões 
para pagamento 
de 12.732 Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs), 
situadas no intervalo sequen-
cial entre os números 868.513 e 
874.666 (Caixa Econômica) e entre 
os números 874.667 e 881.253 
(Banco do Brasil). Os recursos 
correspondem ao pagamento de 
dívidas judiciais da União e de 
órgãos públicos federais, autuadas 
em fevereiro de 2013.

Economia - 
O montante 
a ser pago 
este mês vai 
contemplar 
17.445 bene-
ficiários nos 
estados que 
integram a 
Justiça Fe-

deral na 5ª Região. Pernambuco 
responde pelo maior número de 
beneficiados e total pago. Serão 
injetados na economia do Estado 
quase R$ 27 milhões, divididos en-
tre 5.257 pessoas. Para receber, o 
favorecido deve apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com documen-
tos originais, além de comprovan-
te de residência. 

O XII Concurso Pú-
blico para provimen-
to de Cargos de Juiz 
Federal Substituto 
da 5ª Região teve  
um percentual de 
41,9% de candidatos 
que não comparece-
ram à prova objetiva, 
realizada no último 
domingo (3/03). De 
um total de 3.734 
inscritos, 1.568 fal-
taram  à primeira 
etapa. O estado de 
Pernambuco gerou 
o maior número de inscrições, com 
966 inscritos, porém, 420 faltaram. 
Os participantes já podem conferir 

o gabarito preliminar 
do modelo padrão da 
prova objetiva seletiva, 
divulgada, ontem, no 
site do TRF5 (www.trf5.
jus.br), na área “Concur-
sos e Seleções/ Magis-
trados”, e também no 
Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª 
Região, além da pági-
na do CespUnB: http://
www.cespe.unb.br/con-
cursos/TRF5_12_JUIZ/. 
A próxima etapa con-
templa as provas escri-

tas, que serão aplicadas nas datas 
prováveis de 26, 27 e 28 de abril, no 
período da tarde. 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) está 
recebendo sugestões dos servido-
res do TRF5 de cursos de qualifica-
ção que tenham interesse em fazer 
este ano. O setor pede a quem 
tiver alguma opinião ou comentá-
rio, que encaminhe para o e-mail: 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br.

O servidor da 22ª Vara Federal/
PE, Valdir Soares Fernando, foi um 
dos 21 selecionados para apre-
sentar um trabalho no “Seminário 
Juizados Especiais: perspectivas e 
diagnósticos”, que será promovi-
do pelo CNJ, nesta quarta (6/03) 

e quinta-feira (7/03), no Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Bra-
sília. Intitulado “Mapeamento do 
conjunto de práticas procedimen-
tais dos processos eletrônicos: JEF/
PE”, o trabalho de Valdir será apre-
sentado na forma de pôster.

A Justiça Federal em Alagoas re-
alizará dois treinamentos sobre o 
Processo Judicial eletrônico (PJe). 
As turmas são destinadas a advo-
gados e a procuradores de ór-
gãos públicos. A capacitação será 
realizada nos dias 18 de março e 

15 de abril, no auditório da JFAL. 
Os interessados devem fazer a 
inscrição mediante envio de e-
-mail para dirnucleojudiciario@
jfal.jus.br, com indicação da data 
escolhida, nome e nº. da OAB do 
candidato.

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 solicita aos interessados 
em obter a versão impressa da 
edição do Jornal Mural TRF Hoje, 
que peçam à Divisão para fazer a 

impressão da publicação. A retira-
da do Jornal do suporte de acrí-
lico, colocado nos elevadores e 
corredores, tem provocado, mui-
tas vezes, a quebra do suporte.


