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O

Paulo Cordeiro abre correição ordinária na JFAL

de Agosto

TERÇA

TRF5 divulga edital de abertura do
concurso para juiz federal substituto

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 divulgou, 
hoje (21), no site oficial 
da Instituição, o Edi-
tal de abertura do XIV 
Concurso Público para 
Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região, 
destinado a selecio-
nar 20 candidatos. A 
organização e a reali-
zação do processo seletivo serão 
de responsabilidade do Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe), que utilizará o 
método Cespe, e da Comissão do 

Pilares do Bem
Aniversariantes

O corregedor do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região (TRF5), 
desembargador federal Paulo 
Machado Cordeiro, abriu, na ma-
nhã de ontem (21/08), a correição 
ordinária dos processos físicos na 
Seção Judiciária de Alagoas (SJAL). 

Concurso do TRF5. De acordo com 
o Edital, das 20 vagas previstas, 
15 são para ampla concorrência, 
uma está reservada a pessoas com 
deficiência e quatro são assegu-
radas para candidatos negros. 

Juiz Federal Edvaldo Batista 
da Silva Júnior 

SJPE 

Juiz Federal Júlio Rodrigues 
Coelho Neto

SJCE

Fedra Teixeira Gonçalves S. de Lyra 
Diretoria Geral
Lindemberg Guimarães Nobre
Subsecretaria de Apoio Especial
Felipe Costa Pontes
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Clayton Vieira dos Santos
SERVIS
Luciano José dos Santos
VIRTUS

Posse no TRF2

Assembleia no TRF5

Durante reunião com os juízes, di-
retores e equipe técnica da Corre-
gedoria, Paulo Cordeiro falou sobre 
a importância do trabalho para o 
conhecimento dos reais problemas 
e para a obtenção de soluções e 
rotinas capazes de melhorar, cada 

vez mais, os serviços prestados 
pela SJAL. “Vamos iniciar pela 1ª 
Vara Federal e concluir com a 13ª, 
além de verificar todas as varas 
do interior”, informou o correge-
dor. Os trabalhos prosseguem até 
sexta-feira (25/08). Os processos 

Inscrições - O regu-
lamento e o Edital já 
estão disponíveis no 
menu “Concursos e 
Seleções” do site do 
TRF5: www.trf5.jus.br. 
A inscrição prelimi-
nar deverá ser reali-
zada no período en-
tre 10h do dia 28 de 
agosto e 18h do dia 
26 de setembro de 
2017, exclusivamente 

via internet, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.cespe.unb.
br/concursos/trf5_17_juiz. O paga-
mento da taxa de inscrição deverá 
ser realizado até o dia 10 de outu-
bro de 2017.

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, representou o TRF5, 
na última quinta-feira (17), na 
solenidade de homenagem 
à posse do desembargador 
federal TRF2, Alcides Martins 
Ribeiro Filho.

eletrônicos, em trâmite no siste-
ma Creta e no Processo Judicial 
Eletrônico – PJE, serão submeti-
dos à correição virtualmente, da 
sede do TRF5, no período de 11 
a 15 de setembro de 2017. (Com 
informações da ASCOM/JFAL)

O TRF5 está arrecadando vidros de 
Nescafé, maionese, entre outros, 
que tenham tampa plástica, para 
fazer doação à Escola do Pilar. Os 
recipientes serão utilizados para 
acondicionamento de leite mater-
no. A ação faz parte da Campanha 
Pilares do Bem, uma parceria do 
TRF5 com a Comunidade do Pilar. 
Os vidros poderão ser entregues 
no Núcleo de Gestão Documental 
e na Reprografia. Quem não pu-
der fazer a entrega, pode solicitar 
ao Núcleo de Gestão Documen-
tal para fazer o recolhimento nos 
setores. 
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O Sintrajuf/PE realiza, hoje, às 14h, 
no hall de entrada do TRF5, assem-
bleia para debater sobre a retirada 
dos quintos, análise de conjuntura, 
entre outros pontos.


