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Conselho da Justiça Federal aprova
regulamentação do PCS.

A diretora-geral Sorária Caio
apresentou, na tarde de ontem, o
“Plano de Ação 2008” aos
diretores da área administrativa
do TRF5. O documento, elabo-
rado pela Diretoria Geral, está
estruturado em quatro
macrobjetivos, subdivididos em
objetivos estratégicos e segre-
gados em ações e já foi apro-
vado pelo Conselho de Admi-
nistração desta Corte. Ao final do
encontro, realizado na Sala de Reuniões
do 15º andar, os dirigentes estabeleceram

Diretores debatem Plano de
Ação 2008

Técnicos do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), do Conselho de Justiça
Federal (CJF) e dos Tribunais
Regionais Federais (TRF) estão
trabalhando na unificação dos sistemas
da Justiça Federal. Atualmente, cada
TRF possui um sistema próprio, o que
dificulta o compartilhamento de
informações. O novo sistema ainda
deve ser utilizado em processos

TRF1 abre inscrições para
concurso de monografia
O TRF da 1ª Região abriu inscrições pa-
ra o X Concurso Nacional de Monogra-
fias. O certame vai premiar os três
melhores trabalhos sobre o tema “A
contribuição da Justiça Federal para a
construção da sociedade brasileira”, na
categoria profissional. Também serão
premiados os trabalhos com o tema
“Atuação da Justiça Federal após a
Constituição de 1988: impactos
sociais”, na categoria universitária. As
inscrições podem ser feitas até o dia 28
de março pelo site www.trf1.gov.br.

prazos para a apresentação de projetos
que serão executados ao longo do ano.

físicos, híbridos e
eletrônicos. Segundo
o presidente do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ),
ministro Raphael de
Barros Monteiro, um sistema único
permite maior rapidez, transparência e
segurança à tramitação dos processos.
Fonte: http://www.cnj.gov.br/

Tribunais federais terão sistema único

O concurso público para a Jus-
tiça Federal da 5ª Região regis-
trou um total de 134.147 candi-
datos, dos quais 1.216 concor-
rem às cotas de pessoas com
deficiência. O balanço final dos
inscritos foi divulgado pela
Fundação Carlos Chagas, ins-
tituição responsável pela exe-
cução do concurso, promovi-
do pelo TRF da 5ª Região
para cadastro de reservas na sede do
Tribunal e nas seis Seções Judiciárias
vinculadas. A concorrência é grande para
os cargos de Analista e Técnico
Judiciário, aí incluídas as áreas Judiciária
e Administrativa. Das seis Seções
Judiciárias, o Estado do Ceará deteve o
maior número de inscrições com 34.047
candidatos. Em seguida, vieram
Pernambuco (20.168), Rio Grande do
Norte (15.728), Sergipe (15.665),
Alagoas (13.874) e Paraíba (10.884). E
ainda concorrem a uma vaga no Tribunal
outros 23.781 candidatos. A aplicação
das provas está prevista para o dia 16 de
março. Outras informações podem ser
obtidas nos sites: www.trf5.gov.br ou
www.fcc.org.br.

Permuta
A Técnica Judiciária Mônica

Maria Rodrigues Veloso (JFRJ)
quer permutar com servidor da

Justiça Federal de Pernambuco.
Contatos: (81) 3268.7184, (21)

2221.5654/ 2510.8571.

Inscrições para
concurso do TRF5
superam 134 mil


