
 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
 

XII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIÃO 

 
EDITAL Nº 4 – TRF 5ª, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
A Comissão do XII Concurso Público para provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto 

da 5ª Região torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 2.11, 2.14, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6 do 
Edital nº 1 – TRF 5ª, de 4 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir 

especificado. 

 

[...] 

2.11 A relação dos candidatos convocados para a avaliação de Comissão Multiprofissional 

quanto à existência e compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à função judicante será 

divulgada na internet, nos endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_12_juiz e 

http://www.trf5.jus.br, no link “Concursos” – “Magistrados”, na data provável de 21 de janeiro de 2013. 
[...] 

2.14 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência submeter-se-ão, nas datas 

prováveis de 29, 30 e 31 de janeiro de 2013, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à 
existência e compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à função judicante. 

[...] 

6.2 A prova objetiva seletiva (P1) terá a duração de 5 (cinco) horas e será aplicada na data 
provável de 3 de março de 2013, no período da manhã. 

[...] 

6.3 As provas escritas P2, P3 e P4 terão a duração de 5 (cinco) horas cada uma, e serão 
aplicadas nas datas prováveis de 26, 27 e 28 de abril de 2013, respectivamente, no período da tarde.  

[...] 

6.4 O resultado na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência 

e os locais e horários de realização da prova objetiva seletiva serão publicados no Diário Oficial da União 

e divulgados na internet, nos endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_12_juiz e 

http://www.trf5.jus.br, no link “Concursos”–“Magistrados”, na data provável de 14 de fevereiro de 2013. 
São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das 

provas e o comparecimento no horário determinado. 

[...] 

6.6 O resultado final na prova objetiva seletiva e a convocação para as provas escritas serão 

publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, nos endereços eletrônicos 

http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5_12_juiz e http://www.trf5.jus.br, no link “Concursos”–

“Magistrados”, na data provável de 11 de abril de 2013. 
[...] 
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