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TRF5 convoca aprovados na segunda etapa para a próxima fase

Edilson Nobre participou do Codicon

Dia do Servidor

de Outubro

SEGUNDA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

Hoje tem cinema, música e arte

Concurso magistratura

A Comissão do XIV Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região divulgou o Edital 
com o resultado final contendo a 
relação dos 12 candidatos apro-
vados na prova escrita discursiva 

cinquentenário 
da reinstalação da 

Justiça Federal em Sergi-
pe (JFSE) foi comemora-
do, na última sexta-feira 
(19), em Aracaju, com a 
reinauguração, pela ma-
nhã, do Fórum Desem-
bargadora Federal Mar-
garida Cantarelli, onde 
funciona o Juizado Espe-
cial Federal de Sergipe 
(JEF). O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, prestigiou a sole-
nidade, que contou com as presen-
ças dos desembargadores federais 

P4 (sentença penal). A publicação 
convoca para a inscrição definitiva 
no certame, que deverá ser rea-
lizada de 12 a 16 de novembro, 
das 10h às 17h (horário local), na 
Secretaria dos Concursos para Juiz 
Federal, localizada na ampliação 

Vladimir Carvalho e Carlos Rebêlo e 
da desembargadora emérita e ho-
menageada, Margarida Cantarelli, 
além de juízes federais, servidores e 
autoridades de diversas instituições 

públicas. Na ocasião, também foi 
reinaugurado o JEF (5ª Vara Federal 
de Sergipe) e lançado o selo postal 
comemorativo aos 50 anos.
Memorial – Durante a cerimônia, o 
diretor do Foro da JFSE autorizou o 
início dos trabalhos de construção 
do Memorial daquela Seção Judiciá-
ria, com base em projeto elaborado 
pela bibliotecária da Casa, Iane Viei-
ra Souza Santana. O desembargador 
federal Vladimir Carvalho, que inte-
grou a JFSE desde os primeiros anos 
da sua reinstalação, primeiro como 
datilógrafo e depois como juiz fede-
ral, contou com riqueza de detalhes 
algumas histórias da época. (Com 
informações da Ascom/JFSE)

TRF5. Os documentos e títulos 
que devem ser entregues, bem 
como exames de saúde e psico-
técnico, estão descritos no Edital, 
publicado na área “Concursos e 
Seleções”, no site do TRF5: www.
trf5.jus.br.

Justiça Federal em Sergipe comemora 
50 anos de reinstalação

Equidade de gênero 
na magistratura  - A 
representatividade 
feminina no Poder Ju-
diciário foi o principal 
tema dos debates que 
aconteceram durante o 
I Encontro Magistratura 
e Equidade de Gênero: 
perspectivas e desafios 
na 5ª Região, realizado 
na sede do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5, na última 
quinta-feira (18). O evento foi pro-

A programação comemorativa ao 
Mês do Servidor promete mo-
vimentar, hoje (22), a Sala Capi-
baribe do TRF5. Às 16h, haverá 
palestra sobre o tema “A filosofia 
por trás dos filmes”. As discussões 
serão conduzidas pelo instrutor da 
Escola de Filosofia Nova Acrópo-
le, Robson Fróes. A tarde contará 

O diretor da Esco-
la de Magistratura 
Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe), de-
sembargador fede-
ral Edilson Nobre, 
participou, na manhã da última 
sexta-feira, no Pleno do TRF5, do 
“I Congresso de Direito Contem-
porâneo – Codicon”. O magistrado 
fez parte da mesa que debateu 
o painel “Constituição e Política: 
Crise Econômica e seus Refle-
xos no Direito Constitucional”. O 
evento, resultado de uma parceria 
entre a Escola de Advocacia Geral 
da União (EAGU) e o Ibmec, teve 
como apoiadores a Esmafe, a OAB 
Jaboatão/PE, a Escola Superior da 

movido pela Associa-
ção dos Juízes Federais 
da 5ª Região (Rejufe), 
por meio da Comissão 
Rejufe Mulheres, com 
o apoio da Associação 
dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe). Na oca-
sião, a desembargadora 
federal emérita Marga-
rida Cantarelli foi agra-

ciada com a medalha “Ari Moura 
Costa”, entregue pela juíza federal 
Marília Ivo.

também com a apresentação de 
músicas de cinema, com o coral 
da Academia de Artes Lalu, sob a 
regência de Suedo Fernandes da 
Silva. Outra atração da programa-
ção é a exposição “A arte após o 
labor”, com telas e fotografias que 
ficarão expostas até o dia 31/10, 
no hall do edifício-sede do TRF5.

Advocacia/PE (ESA/PE) e a Escola 
Judicial de Pernambuco (Esmape). 
O Congresso foi realizado de 17 a 
20 de outubro e teve como tema 
os “30 anos da Constituição Fede-
ral: Realidade e Perspectivas”.
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