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TERÇA

Manoel Erhardt premia vencedoras do 
2º Concurso de Redação do TRF5

s estudantes 
Mágila Gomes da 

Silva Souza (1º lugar), 
Letícia Samara de Lima 
Silva (2º lugar) e Laví-
nia Maria dos Santos 
Macêdo (3º lugar), do 
9º ano da Escola Es-
tadual de Ensino Fun-
damental Presidente 
Kennedy, do município 
de Cachoeirinha, no 
Agreste de Pernam-
buco, foram as vencedoras do 2º 
Concurso de Redação do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5, realizado no âmbito da escola. 
A premiação, um valor em dinheiro 
doado pelo próprio presidente do 

Judiciária

TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, foi entregue hoje (18), 
na Presidência. As redações, com o 
tema “A importância da Constitui-
ção Federal na Sociedade Brasileira”, 
foram analisadas por uma Comis-
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Foi realizada ontem (18), no TRF5, 
a sessão pública de julgamento 
dos recursos interpostos contra 
o gabarito preliminar da prova 
objetiva seletiva do XIV Concur-
so Público para Provimento de 
Cargos de Juiz Federal Substitu-
to da 5ª Região. Os mais de dois 

mil recursos foram analisados pela 
equipe do Cebraspe, que elaborou 
um parecer, recomendando a anu-
lação de seis questões da prova: 16, 
18, 28, 40, 95 e 98. A Comissão do 
Concurso do TRF5 apreciou o docu-
mento e acatou a decisão. As justifi-
cativas para os itens anulados serão 

são, composta pelos servidores 
Isabelle Câmara (presidente), Nival-
do Vasco, Allyson Bezerra, Tereza 
Neuman e Lúcia Carvalho. O con-
curso foi lançado pelo presidente 
do Tribunal, desembargador federal 
Manoel Erhardt.
Premiação – Hoje, os vencedores 
da 1ª edição do Concurso de Reda-
ção, realizado no âmbito da Escola 
de Referência Abílio de Souza Bar-
bosa, em Orobó/PE, receberão a 
premiação no estabelecimento de 
ensino. As duas escolas conheceram 
o TRF5 durante a visita dos estu-
dantes às dependências do Tribunal, 
como parte do projeto Aula de Ci-
dadania, uma parceria com a As-
sembleia Legislativa de Pernambuco.

divulgadas no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª Região, junta-
mente com a publicação do resul-
tado final e a convocação para as 
provas escritas, na data provável 
de 9/01/2018. Mais informações 
no site do Cebraspe e do TRF5, no 
link “Concursos”– “Magistrados”. 

Para melhor adequar a estrutura 
organizacional da Secretaria Judi-
ciária, especificamente da Divisão 
de Processamento das Causas de 
Competência da 3ª Turma e da 
Subsecretaria de Recursos Extraor-
dinários, Especiais e Ordinários, o 
TRF5 publicou a Resolução do Ple-
no nº 20, para transformar funções 
comissionadas do setor e alterar a 
estrutura organizacional do Tri-
bunal. A decisão foi publicada no 
Diário Eletrônico do último dia 13. 
A Diretoria Geral do TRF5 deverá 
divulgar a estrutura organizacional 
consolidada em até 60 dias. 

Cooperação - O presiden-
te do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, e o 
presidente do Tribunal de 
Justiça em Pernambuco (TJPE), 
Leopoldo Raposo, assinaram, 
ontem (18),  um acordo de  
cooperação institucional para 
auxiliar os juízes federais em 
Pernambuco (JFPE) na apre-
ciação  de liminares envolvendo  
questões  de saúde. Através do 
acordo,  a JFPE poderá utilizar in-

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou, no último dia 12, a Resolu-
ção nº TMP 1563391, que institui o 
Sistema de Mapeamento da Justiça 
Federal (Sismapa), para reunir dados 
geográficos e informativos da JF em 
todo o País. A ferramenta, já em fase 
de testes, tem o objetivo de dis-
ponibilizar ao público informações 
para pesquisas completas, classifi-
cadas por nomes de magistrados, 
movimentação processual, jurisdi-
ção, localização e competência das 
unidades judiciais. Caberá aos TRFs, 
dentre outras atribuições, garantir 
o envio constante e tempestivo dos 
dados, de modo a permitir a divul-
gação atual e confiável das informa-
ções. (Com informações do CJF).

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 informa que não haverá 
publicação do Jornal Mural duran-
te o período do Recesso Forense. 
O periódico também terá publi-
cação reduzida durante o mês 
de janeiro, sendo disponibilizado 
apenas nas terças e quintas-feiras. 
O informativo voltará a ter a divul-
gação normalizada em fevereiro.

formações do Núcleo de Assessoria 
Técnica em Saúde (NATS), criado no 
âmbito do TJPE. 


