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Aniversariantes

SEGUNDA

A

TRF5 recebe inscrições de juízes federais 
para formação de lista de convocáveis

Inscrições para  
seminário sobre  
Ciências Criminais Fundaj promove  

especialização para 
servidores públicos

Remição pela LeituraFérias com conhecimento para os jovens aprendizes
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Corregedoria Regional da 
5ª Região divulgou edital de 
inscrição de juiz federal para 

substituição, publicado na edição 
da última sexta-feira (6/07) do 
Diário Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região. De acordo com o 
corregedor-regional em exercício, 
desembargador federal Lázaro Gui-
marães, a inscrição visa a formação 
das listas de convocáveis, pelo crité-
rio de antiguidade e merecimento, 
para as funções de substituições 
nesta Corte em virtude de vaga ou 

afastamento de desem-
bargadores federais por 
prazo não inferior a 30 
dias. Os interessados 
devem efetuar suas ins-
crições, exclusivamente 
pela internet, por meio 
do endereço eletrônico 
da corregedoria  
(corregedoria@trf5.jus.br) 
ou pelo malote digital. 
As inscrições devem 
ser efetuadas no prazo 
de 10 dias, a partir da publicação 

do edital no Diário 
Eletrônico, e de-
vem ser acompa-
nhadas de cópias 
de até cinco atos 
representativos do 
desempenho ju-
risdicional do re-
querente, além de 
comprovantes de 
participação nos 
cursos de aperfei-
çoamento realiza-

dos nos anos de 2010 e 2011.

As férias de julho para 30 ado-
lescentes participantes do 
Programa de Estágio de Nível 
Médio do TRF5 serão sinônimo 
de produtividade. Visando a 
melhora no desenvolvimento 
das atividades, além da capaci-
tação para o mercado de traba-
lho, os estagiários participam, 
de hoje até a próxima sexta-
-feira, do curso de Informática 
Básica. As aulas, ministradas 

voluntariamente pelo servidor 
Johnmary Vital de Araújo, da Sub-
secretaria de Tecnologia 
da Informação, incluem 
noções básicas de win-
dows xp, excel, word e 
power point, serão reali-
zadas das 13h às 17h, no 
laboratório da Escola de 
Magistratura Federal da 
5ª Região. As aulas serão 
práticas e cada um dos 

O corregedor-geral da Justiça Fe-
deral, ministro João Otávio de 
Noronha, e o diretor-geral do De-
partamento Penitenciário Nacional 
do Ministério da Justiça, Augusto 
Eduardo Rossini, assinaram a Por-
taria Conjunta nº 276, que institui 
o projeto “Remição pela Leitura”, 
criado em 2009, na Penitenciária Fe-
deral de Catanduva (PR). A proposta 
é oferecer ao detento a oportuni-
dade de reduzir a pena por meio da 
leitura. Os presos são voluntários e 
têm de 21 a 30 dias para ler um livro 

A Escola Superior da Magistratu-
ra de Pernambuco (Esmape) está 
com inscrições abertas, até o dia 
30/07, para o 1º Seminário Na-
cional das Ciências Criminais. O 
evento tem como objetivo abordar 
a reforma penal e será realizado 
no auditório do Fórum Rodolfo 
Aureliano (Joana Bezerra), nos 
dias 3 e 4 de agosto. Mais infor-
mações pelos telefones (81) 3036-
3226/94510078, ou pelo site do 
evento (www.esmape.com.br/ISN-
CienciasCriminais).

e produzir uma resenha. O cumpri-
mento das atividades pode resultar 
em quatro dias a menos de pena, 
por obra lida, ou até 48 dias, no 
prazo de um ano. Outras penitenci-
árias federais, como Campo Grande 
(MS), Porto Velho 
(RO) e Mos-
soró (RN), 
também 
estão 
adotan-
do o 
projeto.

Estão abertas as inscrições para o 
Curso de Especialização em Esta-
tísticas Sociais, promovido pela 
Fundação Joaquim Nabuco. As 
inscrições são gratuitas e vão até 6 
de agosto. O evento tem o objeti-
vo de dotar os servidores públicos 
de conhecimentos básicos e ins-
trumentos de análise das estatísti-
cas sociais. As aulas começam em 
31 de agosto. Informações:  
www.fundaj.gov.br.

30 participantes terá direito a um 
computador.


