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ATO/PRESI/ASMAG Nº 975, DE 29 DE JUNHO DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais, e diante da manifestação da COGER nos autos do Processo Ad-
ministrativo 1.373/2011 - TRF1, resolve:

RETIFICAR o ATO/PRESI/ASMAG Nº 374, de 12/03/2012, e DESIGNAR o Juiz Federal Subs-
tituto BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO, da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do
Pará, para prestar auxílio à 10ª Vara daquela Seção Judiciária, com prejuízo parcial de suas
atividades na vara de origem.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

ATO/PRESI/ASMAG Nº 976, DE 29 DE JUNHO DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e diante das manifestações da COJEF e COGER no Processo Ad-
ministrativo 7.914/2004-TRF1, resolve:

INDICAR o Juiz Federal CESAR AUGUSTO BEARSI, da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado
de Mato Grosso, para compor a Turma Recursal daquela Seccional na sessão de julgamento
do dia 29/06/2012, sem prejuízo de suas funções na vara de origem.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

ATO/PRESI/ASMAG Nº 977, DE 29 DE JUNHO DE 2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais, resolve:
PRORROGAR, ad referendum da Corte Especial Administrativa, o mandato do Desembargador
Federal CARLOS MOREIRA ALVES, membro Suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal, a partir de 1º/07/2012, por 40 (quarenta) dias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

ATO/PRESI/ASMAG Nº 978, DE 29 DE JUNHO DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e, considerando a decisão da Corte Especial Administrativa nos autos
do Processo Administrativo n. 618/1989 - TRF1, resolve:

PRORROGAR o mandato do Desembargador Federal HILTON QUEIROZ, Membro Eetivo do
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a partir de 1º/07/2012, por 40 (quarenta) dias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

PORTARIA PRESI/ASMAG No
- 241, DE 22 DE JUNHO DE 2012(*)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e tendo em vista as manifestações da ESMAF e da COGER no
Processo Administrativo n. 3.719/2012-TRF1, resolve:

AUTORIZAR, com ônus limitado, o afastamento do País da Juíza Federal VÂNILA CARDOSO
ANDRÉ DE MORAES, da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
para participar do Seminário de Doutorado "Estado de Derecho: Derecho Administrativo y
Justiça Administrativa em América Latina", do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, na
Universidade de Erfurt, Alemanha, no período de 10 a 14/09/2012.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

(*) Retificado por haver saído com incorreção no e-DJF1, publicado em 27/06/2012.

EDITAL DE REMOÇÃO/ASMAG/JFS/008, DE 2 DE JULHO DE 2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das suas atri-
buições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CNJ 106 de 6/4/2010, da
Resolução CJF 001, de 20/2/2008, e da Resolução PRESI/COGER 18, de 29/9/2011, resolve:
I - Oferecer aos juízes federais substitutos, vitaliciados e não vitaliciados, integrantes da 1ª
Região 1 (um) cargo vago para provimento mediante remoção, conforme quadro abaixo:

SJ LOCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA
SJMT Sinop 1ª Geral/Juizado Especial Adjunto Previdenciário
II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de Magistrados, no sítio do
Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da pu-
blicação deste Edital no eDJF1 (art. 5º da Res. 18/2011) - disponível em:
< h t t p s : / / w w w. t r f 1 . j u s . b r / S e t o r i a l / A s m a g / S i s t e m a M a g i s t r a d o s / a p p / l ogin/ loginFrm.php>.
III - Excepcionalmente, para que as remoções em série não ponham em risco a susten-
tabilidade dos serviços jurisdicionais em seções e subseções judiciárias mais críticas, será
admitida a pré-inscrição apenas para o primeiro cargo que vier a vagar em razão da remoção
constante do Item I deste Edital.
IV - Os pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo Sistema de Magistrados, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subseqüente ao do encerramento do prazo de inscrição das
vagas ora ofertadas (art. 5º, § 3º da Res. 18/2011). É vedada a desistência da desistência.
V - O juiz federal substituto que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal
deverá justificar tal situação no ato de inscrição, vedada a devolução sem o devido despacho
ou decisão (CF, art. 93, II, e, c/c inciso VIII-A e art. 7º da Res. 18/2011).
VI - O pedido de remoção de uma para outra vara da mesma seção deverá ser para vara que
tenha competência em matéria distinta (RI-TRF1, art. 138, caput e art. 3º da Res. 18/2011).
VII - Somente poderá obter nova remoção decorrido um ano da última, a contar da publicação
do ato (RI-TRF1, art. 138, § 6º e art. 11 da Res. 18/2011), exceto no caso de remoção dentro
da sede da mesma seção ou subseção judiciária (art. 11, § 2º da Res. 18/2011).
VIII - Havendo mais de um pedido, e estando os inscritos em igualdade de condições, terá
preferência o do juiz federal substituto mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não
o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa (art. 8º da Res. 18 / 2 0 11 ) .
IX - Os prazos deste Edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário
de Brasília).
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília (DF), 2 de julho de 2012.
Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

Presidente

EDITAL/PRESI/SECRE No
- 21, DE 22 DE MAIO DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o disposto no capítulo XIV, item 2, subitem 2.1, alínea "a", do
Edital de Abertura de Inscrição para a realização de Concurso Público destinado ao provimento de
cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Quadro de
Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, publicado no Diário Oficial da
União de 30/01/2011, Seção III, torna público - para conhecimento dos candidatos habilitados no 5º
Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em convênio com a
Fundação Carlos Chagas, constantes da lista de aprovados no Estado do Amazonas, no cargo de
Analista Judiciário, Área Administrativa, na localidade de Manaus - a existência de cargo vago na
Subseção Judiciária de TABATINGA aos que tenham interesse em concorrer ao preenchimento de 1
(um) cargo vago de ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas expectativa de direito à no-
meação, devendo ser observada a estrita ordem de classificação da lista de aprovados para o
Estado do Amazonas, para fins de nomeação.
2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será excluído das demais listas em que
constar, conforme disposição contida no Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
II - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
1. Os interessados no provimento do mencionado cargo deverão manifestar-se por meio de
requerimento assinado acompanhado de cópia de documento de identificação, dirigido à Pre-
sidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, endereçado à Divisão de Cadastro
de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Setor de Autarquias Sul, quadra 2,
Bloco K, Ed. Sede I do TRF 1ª Região, Brasília/DF, CEP 70.070-900, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da publicação deste Edital.
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