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Abertas as pré-inscrições para Ciclo de Capacitação do CNJ 

Senhas da
confraternização

TRF5 prorroga prazo de validade de 
concurso para servidores 

prazo de validade do último 
concurso público promovido 

pelo Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 (2012) foi pror-
rogado por mais dois anos. Candi-
datos aprovados para o cargo de 
analista judiciário podem ser con-
vocados até 9/01/2017 e para o de 
técnico judiciário, até 13/03/2017. 
As vagas que surgirem em decor-
rência da criação de novas varas 
federais nas seções judiciárias 
da 5ª Região, ou por vacância, a 
exemplo de aposentadorias, se-
rão preenchidas de acordo com a 
ordem de classificação dos apro-
vados. A prorrogação se deu por 
meio dos Atos do Presidente do 
TRF5 nº 682/2014 e 683/2014. 

Nomeações – De acordo com a 
Subsecretaria de Pessoal, foram 
nomeados 17 novos técnicos 
judiciários para o TRF5, e dois 
analistas judiciários, um deles da 
área administrativa.  Para a Seção 
Judiciária de Pernambuco foram 
nomeados 158 novos servidores. 
Já a Seção Judiciária do Ceará 
recebeu um incremento de 132 
servidores. Na Justiça Federal em 
Alagoas foram nomeados 77 ser-
vidores; Paraíba, 68; Rio Grande 
do Norte, 60; e Sergipe, 51 servi-
dores. Muitas dessas vagas surgi-
ram em função da instalação de 
novas varas federais, um total de 
48 na 5ª Região, em cumprimen-
to à Lei n.º 12.011/2009. 

Estão abertas as pré-inscrições 
para o 1º Ciclo de Capacitação 
de 2015, promovido pelo Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Servidores do Poder Judiciário 
(CEAJud) do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Os interessados 

devem realizar a pré-inscrição por 
meio do formulário que se encontra 
no site do CNJ. A confirmação da 
inscrição no curso será feita após 
análise do CEAJud, com o envio 
de um e-mail. Ao todo, serão 74 
turmas na modalidade de Ensino a 

Distância (EaD), totalizando 3.700 
vagas, disponibilizadas em seis 
áreas de conhecimento. Neste ciclo, 
serão ofertados os cursos de: Admi-
nistração Judiciária; Docência Onli-
ne; Depoimento Especial e a Escuta 
de Crianças no Sistema de Justiça; 

Gestão de Projetos; Introdução 
ao Direito da Infância e Juventude 
e  Processo Penal. As inscrições 
vão até amanhã (17/12) e as aulas 
serão ministradas nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2015. Mais 
informações: www.cnj.jus.br.

O Núcleo de Cerimonial infor-
ma que está entregando hoje as 
senhas para a confraternização 
do TRF5, que acontece amanhã 
(17/12), a partir das 19h30, no 
Restaurante Spettus - Boa via-
gem. Quem deseja participar e 
ainda não adquiriu as senhas, 
deve se apressar, porque restam 
poucas. A taxa de adesão é de 
R$ 80 para servidores, magis-
trados e estagiários, e de R$ 90 
para acompanhantes. Os interes-
sados podem procurar o Núcleo 
de Cerimonial, no 15º andar.

A Seção de Estágio de Nível Mé-
dio lembra que a confraternização 
de fim de ano dos estagiários de 
nível médio do TRF5 será realiza-
da hoje (16/12), a partir das 19h, 
no Anexo I (Esmafe) do TRF5. O 
DJ Nando será o responsável pela 
animação. Na programação, além 
de música, a realização de um 
bingo, um show de talentos e a 
entrega dos presentes de Natal, 
enviados pelos setores do Tribunal 
nos quais os jovens atuam.

Festa dos estagiários 
de nível médio

Os estagiários de nível médio 
estão realizando uma campanha 
solidária para ajudar a família de 
Kleber S.M.S, de 21 anos, que se 
encontra em estado vegetativo. A 
iniciativa foi das estagiárias Adriele 
da Silva (Distribuição), amiga do 
jovem, e de Giovanna Lima (Ga-
binete do desembargador federal 
Marcelo Navarro) e visa à arreca-
dação de alimentos. Os interes-
sados em ajudar devem levar sua 
doação até o dia 18/12, na Seção 
de Estágio de Nível Médio. Mais 
informações com Sonia Paes (ra-
mal 9897).

Solidariedade


