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Tribunal recebe alunos de escola pública de Orobó

Edital do concurso 
para juiz é retificado

de Outubro

SEGUNDA

TRF5 prorroga prazo de inscrições para 
concurso público para servidores

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 prorrogou o 

prazo para as inscrições 
do concurso público para 
provimento de vagas e 
formação de cadastro 
reserva de servidores na 
sede do TRF5 (Recife-PE) 
e nas seções judiciárias 
da 5ª Região. Agora, os 
candidatos terão até 
amanhã (31/10) para se 
inscrever. As inscrições 
são realizadas exclusi-
vamente pela Internet, no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), banca orga-

Aniversariante

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 recebeu uma visita 
bem especial na tarde da última 
quinta-feira (26). Cerca de 40 alunos 
da Escola Estadual Abílio de Souza 
Barbosa, do município de Orobó, no 
Agreste de Pernambuco, participa-
ram do projeto “Aula de Cidadania”, 

nizadora do certame. São 14 vagas 
para os cargos de Analista e Téc-
nico Judiciário, com reservas para 
candidatos com deficiência e para 

Segunda (30/10)
José Robson dos Santos
VIRTUS 
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também assistiram ao vídeo “A 
Casa do Direito”, que explica o fun-
cionamento do Tribunal, e conhe-
ceram o Pleno no TRF5. As pró-
ximas visitas serão realizadas nos 
dias 23/11 e 7/12, com os alunos 
dos municípios de Cachoeirinha e 
Nazaré da Mata, respectivamente.

que visa levar aos estudantes de es-
colas estaduais mais conhecimento 
sobre as instituições públicas. O pre-
sidente do Tribunal, desembargador 
federal Manoel Erhardt, conversou 
com os estudantes sobre sua vida 
escolar e o funcionamento do Poder 
Judiciário Federal. Os estudantes 

negros.
Provas - As provas objetivas e 
discursivas (redação ou estudo de 
caso) estão previstas para aconte-
cer no dia 3/12/2017, nas capitais 
Recife, João Pessoa, Natal, Forta-
leza, Maceió e Aracaju, conforme 
opção de Estado de classificação 
indicada pelo candidato, no ato 
da inscrição. Elas serão aplicadas 
pela manhã, para cargos de Téc-
nico Judiciário (todas as áreas/
especialidades), e, à tarde, para 
os cargos de Analista Judiciário. A 
prova de capacidade física para o 

cargo de Técnico Judiciário Espe-
cialidade Segurança e Transporte 
ocorrerá apenas em 2018.

Direito da Regulação - O diretor 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), desembar-
gador federal Edilson Nobre, parti-
cipou, na última sexta-feira (27), do 
seminário “Direito da Regulação”, 

A Comissão do XIV Concurso Públi-
co para provimento de Cargos de 
Juiz Federal Substituto da 5ª Região 
informa que foram retificados itens 
do Edital e regulamento do certame. 
Foi incluída a disciplina Direito das 
pessoas com deficiência no quadro 
de provas e no programa do con-
curso. As retificações dizem respeito 
às vagas destinadas a negros e à 
inscrição definitiva. Com a mudança, 
o candidato que não for considera-
do pela comissão avaliadora como 
negro concorrerá às vagas de ampla 
concorrência. Outro item diz respeito 
à documentação para a inscrição de-
finitiva. As retificações foram publica-
das no Diário Oficial da União do dia 
27/10/2017.

realizado naquela Escola. Nobre 
proferiu palestra sobre a atividade 
normativa das agências regula-
doras.  O evento foi promovido 
pela Escola da Advocacia Geral da 
União. 

Boletim Olímpico
A partir desta terça-feira (31), estará 
disponível, tanto na Intranet quanto 
no site do TRF5, um boletim eletrô-
nico com a cobertura da V Olimpí-
ada da Justiça Federal da 5ª Região, 
realizada no Círculo Militar do Recife, 
nos dias 27, 28 e 29/10. O mate-
rial será produzido pela equipe da 
Divisão de Comunicação Social do 
Tribunal, que acompanhou os três 
dias de disputas. Acesse e confira os 
principais momentos das competi-
ções!

Eleição na Asserjufe
A diretoria executiva da Asserjufe 
convocou eleição para renovação do 
mandato da diretoria para o triênio 
2017-2020. Com chapa única, lide-
rada pelo atual diretor da Asserjufe, 
Airon Cordeiro Galvão, a eleição será 
realizada amanhã (31), das 9 às 17h, 
por meio de votação pelo site www.
asserjufepe.com.br, onde o edital 
poderá ser conferido. 


