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TERÇA

TRF5 divulga edital da sessão pública 
para resultado de prova escrita

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informou, 

ontem (23), no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região, a 
data provável em que será reali-
zada a sessão pública para a di-
vulgação do resultado provisório 
da prova escrita P2 (dissertação e 
quatro questões) do XIV Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto da 
5ª Região. De acordo com o Edital, 
a sessão será realizada no dia 12 
de junho, às 10h, na Sala Capiba-
ribe do TRF5. Na mesma data, o 
resultado provisório será publica-
do na internet, nos sites da Cespe 
(http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/trf5_17_juiz) e do TRF5 (http://

Concurso magistratura

www.trf5.jus.br), no link “Concur-
sos – Magistrados”, e, posterior-
mente, no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª Região.  
Concorrentes – Após o resulta-
do provisório da P2, haverá dois 
dias para interposição de recursos 

Nadja Maria Jorge de Castro
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior
João Ricardo da Silva Santana
Gab. Des. Federal Rogério Fialho
Rossana Araújo Brindeiro
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

AniversariantesAbril Verde: TRF5 promove palestra com oftalmologista

Lançamento

Aborto

Acontece, na próxima quinta-feira 
(26), a palestra com o oftalmolo-
gista Álvaro Dantas, dentro das 
ações do TRF5 para promover o 
Abril Verde, movimento que faz 
um alerta para temas como saú-

de e segurança no ambiente de 
trabalho. O médico falará sobre as 
patologias que podem ser desen-
volvidas devido à constante exposi-
ção dos olhos à claridade do com-
putador, atividade comum a muitos 

Capacitação

e, na sequência, a divulgação do 
resultado final da P2. Dos mais de 
5.700 inscritos no certame, ainda 
estão participando 471 candidatos. 
A próxima fase é a correção das 
provas P3 e P4, respectivamente, 
sentenças cívil e penal.

que trabalham no Tribunal. O en-
contro acontece na Sala Capibari-
be, a partir das 15h. Já no dia 28, o 
edifício-sede vai receber iluminação 
especial, em tons de verde. A ação 
é uma homenagem ao Dia Mundial 

em Memória às Vítimas de Aciden-
tes e Doenças do Trabalho. 

Entrevistas - Os candi-
datos que se autodecla-
raram negros no Con-
curso para Servidores do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5a Região - TRF5 
foram entrevistados, no 
último final de semana 
(21 e 22/04), por co-
missão designada pela 
Fundação Carlos Chagas, sob a coor-
denação de Fernanda Uhlig (centro), 
para verificação da veracidade das 
informações prestadas no ato da 
inscrição. O TRF5, através dos servi-
dores (da esq. para a dir.) Arthemísia 
Santiago, Soraya Portugal e Onaldo 

Mangueira, acompanharam todo o 
processo. A juíza federal Joana Caro-
lina Lins Pereira (à direita), presidente 
da Comissão do concurso, também 
presenciou o trabalho da comissão. 
Todas as entrevistas foram filmadas, 
como previsto em Edital.

Será lançado, amanhã (25), o livro “O 
princípio da eficiência no Processo 
Civil Brasileiro”, do professor de Di-
reito Eduardo Luiz Cavalcanti Cam-
pos. O lançamento será realizado às 
17h, na Sala Capibaribe do TRF5.

As servidoras Giselle Schimitz e 
Karla Medeiros, da Secretaria Ju-
diciária do TRF5, e o servidor Ro-
bson Godoi, da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, inicia-
ram, ontem (23), uma capacitação 
para magistrados e servidores na 
Seção Judiciária de Alagoas (SJAL). 
O objetivo é repassar informações 
quanto ao novo procedimento de 
tramitação das execuções fiscais 
eletrônicas. Além disso, haverá um 
momento para discussão sobre 
cronograma de desenvolvimento 
de relatório no sistema Business 
Inteligence (B.I) e sobre o planeja-
mento de desenvolvimento do PJe 
para 2018. As reuniões seguem até 
amanhã (25). 

Estão abertas as inscrições para 
participar, no Supremo Tribunal 
Federal, da Audiência Pública que 
vai discutir a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 442, que trata da descri-
minalização do aborto até a 12ª 
semana de gestação. Os interes-
sados devem enviar a candidatura 
até amanhã (25/04) para o e-mail 
adpf442@stf.jus.br.


