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CJF seleciona servidor para ministrar curso

Cadastramento de 
entidades sociais

JFRN está com 
inscrições para o 
Seridó Jurídico
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Aniversariantes

Francisco Cavalcanti se aposenta 
da magistratura

desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti participou, 

ontem, de sua última sessão de 
julgamento no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. Membro da 
Primeira Turma de Julgamento, 
Cavalcanti se aposenta a partir 
desta sexta-feira (29). O magistra-
do requereu a aposentadoria por 
tempo de contribuição, que foi de-
ferida pelo Pleno do TRF5 durante 
sessão do colegiado do dia 30/07. 
Como o desembargador federal 
Manoel Erhardt, que preside a Pri-
meira Turma, está participando de 
inspeção no TRF3, a homenagem 
daquele colegiado será realizada 
na sessão da próxima quinta-feira, 
dia 4/09. 

Celeridade - Du-
rante os seus 14 
anos de TRF5, o 
desembargador 
federal Francisco 
Cavalcanti jul-
gou mais de 34 
mil processos, 
deixando um 
estoque reduzido 
em seu gabine-
te, com cerca de 
120 processos, de 
acordo com a es-
tatística apresentada no dia 1º/08 
pela Secretaria Judiciária do Tribu-
nal. Cavalcanti atribui o desempe-
nho de seu gabinete à equipe. “A 
gente trabalha como um time de 

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Fede-
ral (CEJ/CJF) está selecionando 
servidor da Justiça Federal para 
ministrar um curso sobre leis 
orçamentárias aplicadas às obras 
públicas. Os candidatos devem ter 
graduação de nível superior com-

pleta, experiência docente e pro-
fissional na área. Para se inscrever, 
é necessário enviar, até o dia 8 de 
setembro, o currículo (em formato 
PDF para a Secretaria da CEJ, atra-
vés do email capacitacao@cjf.jus.br. 
A seleção será realizada através de 
pontos obtidos com os Critérios de 

Avaliação de Instrutoria, previstos 
no edital da seleção, que está dis-
ponível no site do CJF (www.cjf.jus.
br). O selecionado receberá Grati-
ficação por Encargo de Curso ou 
Concurso, conforme a Resolução 
294/2014, do CJF. Informações 
pelo e-mail capacitacao@cjf.jus.br.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) está com inscri-
ções abertas para a 6ª edição do 
projeto Seridó Jurídico, novo fó-
rum de discussão realizado pela 
Subseção Judiciária de Caicó. 
Nesta edição, o debate versará 
sobre “Propaganda Eleitoral” e “O 
Dia da Eleição”. Os temas serão 
abordados pelo juiz federal Mar-
co Bruno Miranda Clementino 
(titular da 6ª Vara Federal e juiz 
coordenador da campanha elei-
toral de 2014 no Rio Grande do 
Norte) e pelo advogado Pablo de 
Medeiros Pinto, respectivamente.

A Subseção Judiciária de Goiana/
PE está cadastrando entidades com 
destinação social, interessadas em 
acolher prestadores de serviços 
gratuitos e serem beneficiárias de 
recursos de prestação pecuniária. 
Para efetuar o cadastro, as enti-
dades devem compor a rede de 
segurança pública, educação, saú-
de, assistência à ressocialização de 
pessoas que cumprem pena, assis-
tência às vítimas de crimes e pre-
venção de criminalidade. O cadas-
tramento ficará aberto por tempo 
indeterminado e poderá ser feito 
de segunda à sexta-feira, das 9h às 
18h na 25ª Vara Federal, localizada 
na Rua Marechal Deodoro da Fon-
seca, nº 25, em Goiana. Iinforma-
ções pelo telefone (81) 3351-2000 
ou pelo www.jfpe.jus.br.

futebol moderno: quando um está 
como menos serviço, ajuda no se-
tor do outro. Isso tem funcionado 
muito bem. É uma equipe muito 
boa, dedicada”, elogiou.


