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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Luís André de Barros Dias
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Maria Carolina Ferreira Alves
Gab. Des. Vladimir de Souza Carvalho
Roberto Gondim Aroucha
Gabinete da Presidência
Josefa Maria dos Santos
SOSERVI
José Marcos Lopes da Silva
VIP
Edílson de Araújo Pereira
SOSERVI
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Hoje é o último dia de inscrição
para o processo seletivo de con-
ciliadores da Subseção Judiciária
de Sousa (PB). As inscrições de-
vem ser feitas na sede da Justiça Fede-
ral em Souza, no horário das 9h às 18h.
No total, estão sendo oferecidas 4 vagas
para o Juizado Especial Federal daquela
Subseção, com classificação até a 30ª
colocação, para efeito de cadastro de re-
serva. Os interessados devem ser brasi-
leiros, natos ou naturalizados, bacharéis
ou acadêmicos em Direito, com idade
mínima de 18 anos, em pleno gozo dos
direitos políticos e ausência de incapaci-
dade que impossibilite o exercício da
função. Mais informações ww.jfpb.gov.br.

Termina hoje inscrição
para conciliadoresCJF divulga resultado do Concurso

Nacional de Remoção
O presidente do Conselho
da Justiça Federal (CJF), mi-
nistro Humberto Gomes de
Barros, divulgou o resultado
do primeiro Concurso Nacio-
nal de Remoção da Justiça
Federal. O resultado está
disponível para consulta no
site da Justiça Federal
(www.jf.jus.br). No total, fo-
ram aprovados 119 servido-
res. No concurso, foram ins-
critos 1.078 servidores, dos
quais 435 desistiram por causa de impe-
dimentos. Para fazer a triagem, foram

observados  alguns critérios de
classificação e desempate
previstos no edital, entre eles
um maior tempo de serviço na
justiça. O Concurso Nacional
de Remoção teve como
objetivo viabilizar a remoção
por permuta entre servidores
do Conselho e da Justiça Fe-
deral de primeiro e segundo
graus de qualquer das cinco
Regiões. A possibilidade foi
dada pela Lei n. 11.416/2006

(Plano de Cargos e Salários dos Servi-
dores do Poder Judiciário).

Curso de idiomas oferece
descontos aos servidores
Os servidores deste Tribunal, e seus depen-
dentes, terão descontos na matrícula e men-
salidade dos cursos de inglês e espanhol,
oferecidos pela escola de idiomas Yes, em
Boa Viagem. A instituição oferece turmas nos
períodos da manhã, tarde e noite, nas segun-
das e quartas ou terças e quintas, além de tur-
mas com aulas só aos sábados. Mais Infor-
mações: 3461-2516 (Alyne ou Kelly).

Quando se fala
em férias o primeiro
pensamento que nos
vem à mente é o de viajar.
Existem algumas precau-
ções que podem ser tomadas
para evitar transtornos na volta
do descanso. Peça para um
parente ou vizinho ficar com as
chaves da casa e recolher a
correspondência, não deixe
lâmpadas acesas durante o
dia, jornais acumulados ou ou-
tra atitude que demonstre que
o lar esteja abandonado.
Quando ausentar-se por mais
de um dia de sua residência,
lembre-se de avisar alguém
sobre onde você está, para
que possa localizá-lo o mais
rapidamente possível. Isto irá
prevenir grandes transtornos
para todos.

O coordenador do E-
jud na 5ª Região, juiz
federal Marco Bruno
Miranda, reúne-se
nesta quinta e sexta-
feira, dias 10 e 11,
com o GteJud2 (Gru-
po Temático). O en-
contro será realizado

no auditório da Escola de Magistratura

Grupo do E-jud se reúne para detalhar requisitos
Federal da 5ª Região (Esmafe5). Na
pauta, o detalhamento das premissas do
projeto de desenvolvimento do sistema
único  da Justiça Federal. O projeto en-
volve os Tribunais Regionais das cinco
regiões e o Conselho da Justiça Federal
e visa à uniformização  dos serviços
prestados pela Justiça. Na próxima se-
gunda e terça-feira, dias 14 e 15, será a
vez do Gte8 se reunir.

Fonte: http://www.saolourenco.com


