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Inscrições para 
estagiários em 
Arcoverde

Mais de duas toneladas de papel são 
doadas à ONG Moradia e Cidadania

Abertas inscrições 
para conciliadores 
no JEF de Patos

Inscrições para o seminário “Atualidade e Futuro da 
Administração da Justiça” terminam hoje

Ordem de Serviço da Corregedoria disciplina 
comunicações por e-mail

ma Ordem de Serviço 
(01/2013) da Corregedoria 

Regional da 5ª Região, expedida 
na semana passada, e que discipli-
na as comunicações por meio de 
correio eletrônico entre as seccio-
nais e a Corregedoria, entrará em 
vigor a partir do dia 18 de março. 
Com isso, fica determinada a cria-
ção de endereços (e-mails) exclu-
sivos em cada seção judiciária, a 
exemplo do Núcleo Judiciário da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
que passa a ter o seguinte endere-
ço: nj.corregedoria@jfpe.jus.br. De 
acordo com o corregedor regional, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, a utilização de ende-

reços eletrônicos não 
institucionais pelos ma-
gistrados e diretores de 
secretaria gera dúvidas 
pela secretaria da Corre-
gedoria quanto à efetiva 
e automática cientifica-
ção dos destinatários. 
Comunicação - “A au-
sência de criação de 
Núcleos da Corregedoria 
nas seções ou subseções 
judiciárias e a consequente não 
utilização da figura do juiz auxiliar 
da Corregedoria, como forma de 
desconcentrar o desempenho da 
função correicional, tem implicado 
dificuldades no tocante à eficaz 

comunicação 
das decisões 
e expedientes 
emanados desta 
Corregedoria”, 
destacou Vla-
dimir Carvalho. 
O magistrado 
informou, ain-
da, que caberá 
à direção das 
subseções e se-

ções judiciárias, além da indicação 
ao setor competente para cadas-
tramento de quem responderá 
pelos endereços a serem criados, o 
controle quanto à conferência das 
mensagens, diariamente.

O Setor de Repro-
grafia do TRF5 fez, 
ontem, a doação de 
aproximadamen-
te duas toneladas 
e meia de papel 
para  reciclagem. 
De acordo com a 
diretora da Secre-
taria Administrati-
va, Sorária Caio, o 
material foi enca-
minhado para a ONG Moradia e 
Cidadania. “Estamos cumprindo 

uma nova meta mensal 
de aumentarmos a ca-
pacidade de envio de 
material para a Moradia 
e Cidadania, para que a 
ONG possa ter capacida-
de financeira para imple-
mentar novos projetos 
para a Comunidade do 
Pilar. Com essa ação, o 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região cumpre 

a sua tarefa social junto à comu-
nidade”, ressaltou Sorária Caio.

Estão abertas as inscrições para a 
seleção de estagiários - formação 
de cadastro de reserva – para a 
Subseção Judiciária de Arcover-
de. Podem participar estudantes 
de Direito que estejam cursando, 
no mínimo, a metade do perío-
do total do curso e, no máximo, 
o antepenúltimo semestre do 
curso. As provas objetivas serão 
realizadas dia 17 de março. O 
conteúdo programático está dis-
ponível no Edital nº 01/2013, que 
consta no site da Justiça Federal 
em Pernambuco (www.jfpe.jus.br). 
As inscrições seguem até dia 15 
e serão presenciais, podendo ser 
realizadas de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 18h, mediante a 
entrega de 2kg de alimentos não 
perecíveis.

Estão abertas, até o dia 11 de 
março, as inscrições para o pro-
cesso seletivo de conciliadores 
do Juizado Especial Federal da 
Vara de Patos. O objetivo é o pre-
enchimento de 10 vagas de con-
ciliador, bem como a formação 
de cadastro de reserva até o 20º 
classificado. Mais informações no 
site da Justiça Federal na Paraíba: 
www.jfpb.jus.br.

Terminam hoje as inscrições 
para o seminário “Atualidade 
e Futuro da Administração da 
Justiça”, que será realizado nos 
dias 11 e 12 de março, no Tri-

bunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4), em Porto Alegre-RS. 
O objetivo do evento é apresentar 
as boas práticas da organização 
judicial e discutir os desafios e 

perspectivas do Poder Judiciário 
no atual cenário de mudanças 
tecnológicas e organizacionais. 
Mais informações no site do 
TRF4: www.trf4.jus.br.


