TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
XIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIÃO
EDITAL Nº 18 – TRF 5ª, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018
O DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XIV CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIÃO torna públicos o resultado
provisório na prova escrita discursiva P4 e a convocação para a sessão pública de distribuição dos
recursos interpostos contra o referido resultado e para a sessão pública de julgamento desses
recursos, referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos
de Juiz Federal Substituto da 5ª Região.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA ESCRITA DISCURSIVA P4
1.1 Resultado provisório na prova escrita discursiva P4, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
do candidato em ordem alfabética e nota provisória na prova escrita discursiva P4 (sentença penal).
10001900, Barbara Ferreira Lima, 5.41 / 10003448, Beatriz Ferreira de Almeida, 6.04 / 10005115, Caio
Diniz Fonseca, 6.13 / 10005190, Danielle Cabral de Lucena, 6.00 / 10002015, Davi Kassick Ferreira, 5.25 /
10003136, David Gomes de Barros Souza, 5.80 / 10004353, Denis Soares Franca, 6.02 / 10003227,
Emerson Catureli, 5.63 / 10000819, Guilherme Jantsch, 6.00 / 10000447, Jose Joaquim de Oliveira
Ramos, 5.50 / 10004240, Luiz Carlos de Seixas Oliveira Filho, 4.77 / 10001989, Luiz Felipe Horowitz
Lopes, 5.56 / 10001482, Marina Cofferri, 5.68 / 10000639, Mario Sergio da Costa Carlos, 6.01 /
10002743, Paula Lima dos Santos, 5.11 / 10005418, Pierre Oliveira Batista, 6.25 / 10005883, Raphael
Kissula Loyola, 6.12 / 10001731, Sergio Silva Feitosa, 6.43 / 10001230, Thais Mendes Tavares, 5.30 /
10002513, Thiago Alves Duarte Faerman Soares, 5.04 / 10004985, Thiago Pedro Pagliuca dos Santos,
6.48.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA ESCRITA DISCURSIVA P4
2.1 Os candidatos poderão ter acesso à prova escrita discursiva P4 e interpor recurso contra o resultado
provisório na prova escrita discursiva P4, no período das 9 horas do dia 8 de outubro de 2018 às 18
horas do dia 9 de outubro de 2018 2018 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_17_juiz, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 O Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o Cebraspe não arcarão com prejuízos advindos de
problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a
visualização da prova escrita discursiva e a interposição de recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via requerimento administrativo,
fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – TRF 5ª, de 18 de agosto de 2017, e com este edital.
3 DAS SESSÕES PÚBLICAS
3.1 A sessão pública de distribuição dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova
escrita discursiva P4 será realizada na data provável de 11 de outubro de 2018, às 14 horas (horário
local), na Sala das Turmas Norte, 2º andar.
3.2 A sessão pública de julgamento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova
escrita discursiva P4 será realizada na data provável de 16 de outubro de 2018, às 11 horas e 15 minutos
(horário local), na Sala das Turmas Norte, 2º andar.
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3.3 Da decisão da Comissão do Concurso não caberá recurso.
4 DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
4.1 A inscrição definitiva será realizada no período provável de 12 a 16 de novembro de 2018, na
Secretaria dos Concursos para Juiz Federal localizada na ampliação do Térreo do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região – Avenida Martin Luther King, s/nº – Cais do Apolo, Recife/PE.
4.2 Os candidatos aprovados na segunda prova escrita – sentença penal (P4) deverão enviar para o email da secretaria do concurso: concursojuiz@trf5.jus.br as informações constantes do formulário
disponível no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br, link “Concursos – Magistrados”, até o dia 23
de outubro de 2018, para que seja dado prosseguimento à fase de sindicância da vida pregressa e
investigação social.
4.3 Demais informações referentes à inscrição definitiva serão divulgadas no edital de convocação para
essa fase.
5 DOS EXAMES DE SAÚDE E PSICOTÉCNICO
5.1 Os candidatos, quando convocados para os exames de saúde e psicotécnico, deverão apresentar,
nas datas prováveis de 13 e 14 de novembro de 2018, os seguintes exames laboratoriais e radiológicos,
realizados recentemente, em local e em horários a serem divulgados no edital de convocação para essa
fase:
a) parecer psiquiátrico (expedido por médico psiquiatra, devidamente inscrito como especialista no
conselho de classe);
b) parecer cardiológico;
c) radiografia simples do tórax e perfil;
d) classificação sanguínea;
e) hemograma com plaquetas;
f) ureia;
g) creatinina;
h) glicemia de jejum;
i) HbAlc;
j) AST;
k) ALT;
l) colesterol total;
m) HDL;
n) LDL;
o) triglicerídeos;
p) VDRL e
q) sumário de urina.
5.3 Demais informações referentes aos exames de saúde e psicotécnico serão divulgadas no edital de
convocação para essa fase.
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 O edital de resultado final na prova escrita discursiva P4, de convocação para a terceira etapa, de
convocação dos candidatos que se declararam com deficiência para a perícia médica e de convocação
dos candidatos que se autodeclararam negros para a verificação da condição declarada para concorrer
às vagas reservadas aos candidatos negros será publicado no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal
da
5ª
Região,
e
divulgado
na
internet,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_17_juiz e http://www.trf5.jus.br, no link “Concursos –
Magistrados”, na data provável de 18 de outubro de 2018.
DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIÃO
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