TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
XIII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIÃO
EDITAL Nº 7 – TRF 5ª, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015
A Comissão do XIII Concurso Público para provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto
da 5ª Região torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 6.2, 6.3, 6.5, 7.13.2, 7.13.3 e
8.17.1 do Edital nº 1 – TRF 5ª, de 14 de novembro de 2014, e alterações, conforme a seguir especificado.
[...]
6.2 A prova objetiva seletiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 29 de março
de 2015, no período da manhã.
6.3 Na data provável de 5 de março de 2015, será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª
Região e divulgado nos endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_14_juiz e
http://www.trf5.jus.br, no link “Concursos – Magistrados”, edital informando a disponibilização da
consulta aos locais e ao horário de realização da prova objetiva seletiva.
[...]
6.5 O resultado final na prova objetiva seletiva e a convocação para as provas escritas serão publicados
no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região e o respectivo edital será divulgado na internet, nos
endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_14_juiz e http://www.trf5.jus.br, no
link “Concursos – Magistrados”, na data provável de 5 de junho de 2015.
[...]
7.13.2 O candidato disporá dos dias 2 e 3 de abril de 2015 para efetuar a vista de prova (folha de
respostas), a ser disponibilizada conforme subitem 7.13.1 deste edital.
7.13.3 O candidato poderá interpor recurso, o qual não terá efeito suspensivo, contra os gabaritos
oficiais preliminares da prova objetiva seletiva, das 9 horas do dia 6 de abril de 2015 às 18 horas do dia
7 de abril de 2015, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_14_juiz.
[...]
8.17.1 As provas escritas (segunda etapa), de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nos
dias 26, 27 e 28 de junho de 2015 em local e horário definidos oportunamente pela Comissão de
Concurso.
[...]
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