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QUARTA

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 divulgou, 
durante Sessão Pú-
blica realizada ontem 
(26) pela manhã, o re-
sultado provisório da 
prova P2 (Dissertação 
e Questões) do Con-
curso Público para 
Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região. Uma planilha com as notas 
de todos os candidatos que rea-
lizaram as provas foi apresentada 
durante a sessão. No total, 36 pes-
soas foram aprovadas nesta fase 
do concurso. O edital com o resul-
tado provisório da prova P2 está 
disponível no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br) e na página do Cebras-
pe (www.cespe.unb.br/concursos). 
Os recursos poderão ser interpos-
tos na quinta (28/06) e sexta-feira 
(29/06) e a expectativa é de que 
a divulgação do resultado defini-
tivo aconteça no final do mês de 
julho. De acordo com o edital de 
abertura, os aprovados na prova P2 
aguardarão a correção da prova P3, 

que corresponde à Sentença Cível. 
Os classificados terão a prova P4 
(Sentença Penal) corrigida e, caso 
aprovados, passam à próxima fase 
do concurso, que é a inscrição 
definitiva, na qual serão apresen-
tados documentos, títulos, exames 
de saúde e haverá a realização do 
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Aniversariantes

Diretores participam de reunião do CPJUS em Brasília

Novas instalações

TRF5 divulga resultado provisório da 
prova P2 do concurso público para juiz

Pilares do Bem

O diretor-geral do TRF5, Fábio 
Paiva, e a diretora da Divisão de 
Comunicação Social, Isabelle Câ-
mara, participaram, segunda (25) e 
terça-feira (26), da reunião do Cen-
tro de Produção da Justiça Federal 
(CPJUS). O encontro aconteceu no 

Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. Na pauta, questões que 
envolvem orçamento dos seto-
res de Comunicação dos Tribunais 
Regionais Federais e da produção 
do programa Via Legal, elaborado 
pelo CJF em parceria com os Tribu-

nais. Cabe ao CPJUS, dentre outras 
atribuições, definir estratégia orga-
nizacional direcionada para a cons-
trução e preservação da imagem 
da Justiça Federal, planejar e imple-
mentar ações estratégicas  voltadas 
para a integração institucional por 

meio das unidades de Comunicação 
Social e implantar ações de divul-
gação integrada dos atos da Justiça 
Federal por intermédio da produção 
conjunta de programa e matérias 
jornalísticas para as mídias eletrôni-
cas, digitais e impressas. 

Já está disponí-
vel, na Biblioteca 
do TRF5, o livro 
“Cabeça de Juiz”, 
do ministro do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), 
OG Fernandes. A 

obra, da editora Migalhas, foi es-
crita para celebrar os dez anos de 
atuação do magistrado na corte 
e conta com mais de 150 frases 
publicadas pelo ministro em sua 
conta do Twitter, que mostra a 
cabeça de um juiz sem o clássico 
vocabulário jurídico.

Termina na sexta-feira (29) o prazo 
para entrega das doações de cestas 
básicas para a campanha Pilares 
do Bem. A ação visa a arrecadar 
alimentos que serão destinados 
aos moradores da Comunidade do 
Pilar, vizinha ao TRF5. As cestas po-
dem ser deixadas no hall de entra-
da do Tribunal. Quem preferir pode 
entregar a quantia equivalente ao 
valor da cesta no Núcleo de Ceri-
monial, que ficará responsável pela 
compra dos produtos. 

exame psicotécni-
co. Os habilitados 
farão ainda a prova 
oral, prevista para 
acontecer ainda 
este ano, seguida 
da avaliação de 
títulos. 
Vagas - O concurso 
prevê o provimento 
de 20 vagas. Des-

sas, 15 são para ampla concorrên-
cia, uma para candidatos com de-
ficiência e quatro para candidatos 
negros, além de outras vagas que 
surgirem durante o prazo de va-
lidade do certame, que é de dois 
anos, podendo ser prorrogado por 
uma vez por igual período. 

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel 
Erhardt, participa, amanhã 
(28), da solenidade de inau-
guração das novas instalações 
da 31ª Vara da Subseção Judi-
ciária em Sobral/CE. O evento 
começa às 16h.


