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A criação do Portal da Transparência
para a 5ª Região, a partir de 1º de
janeiro de 2010, foi um dos temas
debatidos ontem pelo presidente
Luiz Alberto Gurgel, durante reunião
com diretores de Foro dos seis
Estados da Região. Segundo
diretrizes do Conselho Nacional de
Justiça (Resolução nº 79/2009), em
cada site das Seções Judiciárias
deverá ser adicionado um link para o
portal. A divulgação de dados
estatísticos, convênios, sistemas de
Informática, ampliação do número de
Varas Federais, orçamento para este ano
e a proposta orçamentária para 2010
também fizeram parte da pauta do
encontro, que deu especial atenção às
metas nacionais (CNJ e Conselho da
Justiça Federal), a exemplo da 2ª Meta
que visa o julgamento de processos
distribuídos até 31 de dezembro de
2005. Participaram da reunião os juízes
federais Élio Wanderley (SJPE), Helena
Fialho (SJPB), Ivan Lira de Carvalho
(SJRN), José Parente Pinheiro (SJCE),
Paulo Machado Cordeiro (SJAL) e Carlos
Rebêlo (SJSE) e os diretores do TRF5
Sorária Caio (Diretoria Geral), Vladislave
Leite (Secretaria Administrativa), Telma

Presidente do TRF5 e diretores
de Foro debatem prioridades

Motta (Secretaria Judiciária), Sebastião
Campelo (Orçamento e Finanças) e
Onaldo Mangueira (Pessoal), além de
diretores administrativos das Seccionais.

Até o final de julho, magistra-
dos, membros do Ministério
Público, defensores públi-
cos e advogados de todo o
País poderão efetuar inscri-
ções para a sexta edição
do Prêmio Innovare, que
este ano ressalta o tema
Justiça rápida e eficaz. O prêmio tem
por meta identificar e disseminar práticas

pioneiras e bem-sucedidas
de gestão do Poder Judiciá-
rio para a modernização e
melhoria da qualidade dos
serviços. Promovido pela
Associação dos Magistra-
dos do Brasil (AMB) em
parceria com universidades

e instituições jurídicas do País. Informa-
ções: www.premioinnovare.com.br.

Abertas inscrições para Prêmio Innovare

A Subseção Judiciária de
Mossoró (RN) abriu inscrições
para o processo seletivo de conciliador.
Serão oferecidas quatro vagas,
podendo ser classificados até 30
candidatos com o intuito de formar
cadastro reserva. Os interessados
devem preencher os seguintes
requisitos: maiores de 18 anos,
brasileiros (natos ou naturalizados)
preferencialmente bacharéis em Direito,
ou estudantes a partir da segunda
metade do curso. A seleção consta de
análise curricular e entrevista. O edital
completo está disponível no site
www.jfrn.jus.br.

Subseção de
Mossoró seleciona
conciliadores

Já está disponível
na Intranet a folha
de frequência de
julho para estagiá-
rios universitários.
O Setor de
Acompanhamento
de Estágio de Nível Superior lembra aos
supervisores que a frequência de junho
deve ser entregue, impreterivelmente,
nesta quarta-feira. O rigor no cumprimento
do prazo é necessário para que o
pagamento da bolsa e do auxílio-
transporte ocorram até o 5º dia útil de
cada mês. Informações: 9835.

Página de Estagiário
disponibiliza folha de
frequência


