
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Felipe Oliveira, Juliana Aguiar, Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3231
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Ananda Barcellos  

9
     

A

Comissão divulga cronograma para as próximas fases 
do concurso para juiz federal substituto 

Concurso de servidores

de Outubro

TERÇA

Aniversariantes

A Comissão do XIV Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região divulgou, no Diário 
Eletrônico Administrativo do 
TRF5 da última sexta-feira (5), o 
cronograma das últimas fases 
do concurso. Os recursos contra 
o resultado provisório da prova 

s comemorações pelo Dia 
das Crianças no Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 promoveram muita 
cultura e diversão para a crian-
çada, ontem (8) à tarde, na 
Sala Capibaribe. Filhos de ma-
gistrados, servidores e tercei-
rizados participaram da festa, 
que teve miniestúdio de foto-
grafia, apresentações artísticas 
e musicais do Instituto Passo 
de Anjo, fruto do projeto social do 
Maestro Spok, além de uma “pa-
lhinha” do próprio Maestro, que 
animou a tarde com muito frevo. 

P4 (Sentença Penal) têm novo pra-
zo para interposição e podem ser 
feitos hoje (9) e amanhã (10), pelo 
site do Cespe (www.cespe.unb.br). 
No dia 11/10, na Sala das Turmas 
Norte, haverá Sessão Pública de 
distribuição desses recursos. Já 
na provável data do dia 16/10, no 
mesmo local, haverá sessão pú-

“É transformador trabalhar com 
arte. Todos os sonhos que alcancei 
foram através da música”, assegu-
rou.  

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel 
Erhardt, concordou: “a música 
tem função social muito rele-
vante”. 
Saúde e mágica – A pro-
gramação continuou com 
palestra sobre alimentação 
saudável, conduzida por Isa-
bela Lins, autora do livro “A 
máquina Perfeita”. Ao final 
do evento, o mágico Rodrigo 

Lima arrancou risadas de crianças e 
adultos. A tarde de alegria e apren-
dizados terminou com muita pipo-
ca, algodão doce, salgados, sucos e 
doces.

blica de julgamento dos recursos 
contra o resultado provisório na 
prova escrita discursiva P4. O edi-
tal de seu resultado final e con-
vocação dos candidatos que se 
declararam com deficiência para 
a perícia médica e dos candida-
tos que se autodeclararam negros 
para a verificação da condição de-

Visita – O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel Erhar-
dt, recebeu, na tarde de ontem (8), visita de cortesia do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. 

Foi publicado no Diário Eletrô-
nico Administrativo do TRF5 da 
última sexta-feira (5) o resultado 
da avaliação dos candidatos às 
vagas reservadas às pessoas com 
deficiência no Concurso. Os apro-
vados devem ocupar os cargos de 
Analista Judiciário - Área Judiciária 
(AJAJ) e Técnico Judiciário - Área 
Administrativa (TJAA), ambos na 
Seção Judiciária de Pernambuco. 
Novas convocações para as seções 
da 5ª Região deverão ocorrer à 

Ministro Mauro Luiz  
Campbell Marques

STJ

Juiz Federal Bianor Arruda 
Bezerra Neto

SJPB 
Marilene Tavares de Souza
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Marcos José Claudino do Rego
Gab. Des. Federal Rubens Canuto Neto

Alegria marca comemorações pelo  
Dia das Crianças no TRF5

clarada será divulgado, provavel-
mente, na data de 18/10. Outras 
fases, como inscrição definitiva e 
exames de saúde e psicotécnico, 
serão realizadas a partir do dia 12 
de novembro. 
Para internet: pelo endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/
concursos/trf5_17_juiz

medida em que surgirem cargos 
correspondentes às vagas reserva-
das às pessoas com deficiência. 


