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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Meio Ambiente

A JFRN abre nova 
seleção para 
estágio em Direito

TRF5 divulga novas datas de provas do 
concurso de juiz federal substituto 

de Março3
TERÇA

Sistema Bacenjud ganha nova versão 

Subseção de 
Caruaru seleciona 
conciliadores

Aniversariantes
Giovanni Gomes Teixeira
Subsecretaria de Apoio Especial
Maria de Fátima Muniz Ramos
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira 

Comissão do XIII Concurso 
Público para provimento de 

Cargos de Juiz Federal Substituto 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, presidida pelo de-
sembargador federal Marcelo Na-
varro, vai divulgar, na quinta-feira 
(5/03), por meio de edital, o resul-
tado da perícia médica e as infor-
mações sobre os locais e horário da 
realização da prova objetiva seleti-
va (primeira etapa).  A aplicação da 
prova será no dia 29 de março, pela 
manhã. 
Etapas - A segunda etapa do certa-
me é composta por três provas es-

critas – dissertação e quatro ques-
tões, além de duas sentenças, uma 
de natureza cível e outra penal, a 
serem realizadas nos dias 26, 27 e 
28 de junho. A terceira etapa con-
templa quatro fases: inscrição 
definitiva, sindicância da vida 
pregressa e investigação so-
cial, exame de sanidade física 
e mental, exame psicotécnico. 
A quarta etapa corresponde 
a uma prova oral, e a quinta 
é composta por avaliação de 
títulos. A participação do can-
didato em cada etapa ocorrerá 
após a habilitação na etapa 

anterior. Os candidatos podem ver 
todas as informações sobre o con-
curso por meio do link: http://www.
trf5.jus.br, clicando na aba “Concur-
sos – Magistrados”. 

O sistema Bacenjud, que interliga 
o Poder Judiciário ao Banco Cen-
tral e às instituições financeiras, 
receberá novas funcionalidades 
que deverão agilizar o traba-
lho de juízes a partir do mês de 
abril. O lançamento de uma nova 
versão foi definido em reunião 
do Comitê Gestor do sistema, 
realizada na última quarta-feira 
(25/2), em Brasília. Após a apro-

vação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que começa a testar 
a nova versão nesta semana, uma 
nova funcionalidade permitirá ao 
magistrado delegar aos servidores 
a atribuição de, em cumprimento 
a sua determinação, comandar 
ordens judiciais no sistema. Ou-
tra novidade é que nesta versão 
poderá ser utilizado o certificado 
digital, o que tornará as operações 

realizadas no sistema ainda mais 
seguras. O comitê gestor tam-
bém aprovou o desenvolvimento 
de outra funcionalidade, prevista 
para o final de 2015: o bloqueio 
de valores de um conglomerado 
empresarial sem precisar infor-
mar o CNPJ da matriz e o de cada 
uma das filiais. Em 2014, tramita-
ram pelo Bacenjud 4,3 milhões de 
ordens de bloqueio de valores.

A 31ª Vara Federal de Pernambuco 
está com inscrições abertas para 
seleção de conciliadores. Estão 
sendo oferecidas três vagas ime-
diatas, mas haverá classificação 
até a 20ª colocação para que seja 
realizado um cadastro reserva, na 
hipótese de surgimento posterior 
de vagas ou possível desistên-
cia de candidatos. As inscrições 
podem ser feitas até sexta-feira 
(6/03), das 9h às 18h, na secretaria 
da 31ª Vara, localizada na Rua Pro-
fessor Lourival Vilanova, nº 196, 
Bairro Universitário, em Caruaru.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) seleciona, até o 
dia 13/03, estudantes do curso de 
Direito para estagiar na sua sede, 
em Natal, e nas Subseções Judiciá-
rias de Caicó, Assu, Pau dos Ferros 
e Ceará-Mirim. As inscrições serão 
validadas mediante a entrega, até 
17/03, de 2kg de alimentos não 
perecíveis. O estudante fará jus a 
uma bolsa mensal de R$ 845,00, 
além de auxílio transporte por cada 
dia trabalhado, no valor de R$ 7,00 
por dia. Mais informações: www.
jfrn.jus.br/administracao/estágios.

O servidor da Divisão de Comunicação Social do TRF5, Wolney Mororó,  
fez a abertura do show do cantor e compositor João Bosco, na última 
sexta-feira (27/02), no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de 
Pernambuco, em Olinda (PE).


