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SEGUNDA

C

Aniversariantes

Começa hoje a pesquisa de 
satisfação da Justiça Federal Edilson Nobre representa TRF5 no 

VII Encontro do Poder Judiciário

Concurso para juiz inicia terceira etapa 
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omeça hoje, em todo país, 
a Pesquisa de Satisfação da 

Justiça Federal. Promovido pelo 
Conselho da Justiça Federal, em 
parceria com os tribunais regio-
nais federais e demais unidades 
da Justiça Federal, o levantamento 
tem o objetivo de medir o nível 
de satisfação do usuário da Justiça 
Federal. A pesquisa, a ser reali-
zada de 18/11 de 2013 a 6/01 de 
2014, poderá ser respondida por 
todos os usuários dos serviços 
oferecidos pela Justiça Federal, 
sejam como partes, advogados, 
procuradores, peritos e defensores 
públicos, mesmo que não estejam 
mais utilizando os referidos ser-
viços. Com essa iniciativa, o CJF 
quer saber como a Justiça Federal 
faz parte da vida de cada um. De 
posse desses dados, o Conselho 
busca identificar oportunidades de 
melhorias e traçar estratégias para 
evoluir nos aspectos atendimento, 
acessibilidade, tempo médio de 
duração dos processos, transpa-
rência e segurança judicial. 

Questionários - Os formulários, 
disponibilizados na internet, pos-
suem 47 perguntas objetivas, que 
duram uma média de sete minu-
tos para serem respondidas. Os 
participantes, que não precisam 
se identificar, vão avaliar os ser-
viços utilizando uma escala que 
vai de ótimo a péssimo, além de 
apresentar críticas e sugestões. A 
pesquisa estará disponível a partir 
de hoje, no endereço www.jf.jus.br/
pesquisa2013, que pode ser aces-
sado nos sites dos órgãos da Justi-
ça Federal.

De hoje até a próxima sexta-feira, 
os candidatos do XII Concurso 
Público para Juiz Federal Substi-
tuto iniciam a terceira etapa do 
certame. Esta etapa corresponde 
à inscrição definitiva, de respon-
sabilidade da Comissão do Con-
curso, de caráter eliminatório, 
que engloba as seguintes fases: 
sindicância da vida pregressa e 

investigação social; exame de sani-
dade física e mental (no Núcleo de 
Assistência à Saúde), exame psico-
técnico (na Esmafe) e apresentação 
de documentos e títulos (na secre-
taria do concurso). Hoje e amanhã, 
os candidatos serão submetidos 
aos exames psicotécnicos. Da terça 
a quinta-feira, será a vez da realiza-
ção dos exames médicos. A quarta 

etapa será realizada nos dias 16, 
17, 19 e 20/12, e corresponde à 
prova oral.

Caminhada
Para quem não sabe, a caminha-
da é um dos melhores exercícios 
para quem pretende (e precisa!) 
perder peso. Alguns benefícios 
estão associados à caminhada: 
melhora a circulação e a respi-
ração; combate a osteoporose; 
afasta a depressão; melhora a 
autoestima; diminui a sonolência; 
emagrece e melhora a atividade 

do pâncreas (bom para diabéti-
cos). Recomenda-se pelo menos 
30 minutos de caminhada por 
dia. Lembre-se: as atividades 
físicas podem ser feitas todos os 
dias da semana, mas depende da 
necessidade e da condição do 
indivíduo; o mais aconselhável é 
que os iniciantes comecem aos 
poucos, e sob orientação médica.

O vice-presi-
dente do Tri-
bunal Regional 
Federal da 5ª 
Região - TRF5, 
desembarga-
dor federal 
Edilson Nobre, 
representa, 
hoje e ama-
nhã, o Tribunal no VII Encontro 
do Poder Judiciário, que será re-
alizado em Belém (PA). O evento, 

coordenado pelo 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), 
reunirá os presiden-
tes dos 91 tribunais 
brasileiros, a fim de 
elaborar estratégias 
e priorizar as ações 
da Justiça que de-
verão ter destaque 

em 2014, além do Planejamento 
Estratégico Nacional para o perío-
do 2015/2019.


