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A capital pernambu-
cana vai sediar a
próxima reunião do
Colégio de Presi-
dentes dos Tribu-
nais Regionais
Federais do País,
que ocorrerá no dia
10 de agosto, a
partir das 9h, na
sede do TRF da 5ª
Região. O encontro será presidido pelo
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, já que de acordo com o
estatuto da entidade as sessões são
dirigidas pelo presidente do Tribunal que
tenha jurisdição na sede da reunião.

Recife vai sediar reunião do
Colégio de Presidentes dos TRFs

As folhas de frequência dos
estagiários de nível superior
devem ser entregues,
impreterivelmente, no 1º dia útil de cada
mês, não podendo conter rasuras. Os
campos destinados à avaliação mensal
do estagiário precisam ser preenchidos
porque servirão de critério de pontuação
para avaliação de desempenho e
avaliação desfavorável deve ser
devidamente justificada. O memorando
de férias será anexado à folha do
referido mês e ausências dos estagiários
(prova, atestado) precisam de
comprovação. Caberá ao supervisor do
estágio assinar e carimbar cada folha de
frequência. Outras informações: 9835.

Criado em outubro de
2007, o Colégio é forma-
do pelos cinco desembar-
gadores federais que pre-
sidem os TRFs e promove
reuniões periódicas para
discussão de matérias
comuns às cinco regiões
da Justiça Federal. A en-
tidade tem como objetivo
conhecer, discutir e deli-
berar sobre temas e pro-
blemas de caráter institu-
cional, visando ao estudo
de matérias comuns de
interesse dos Tribunais
Regionais Federais.

Estão abertas, até o dia 27 de julho, as
inscrições ao Concurso de Juiz de
Direito Substituto, promovido pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG). São 45 vagas disponíveis. O
candidato deve ter mais de 25 anos, ser
bacharel em Direito e ter exercido
atividade jurídica por um período
mínimo de três anos. O processo

seletivo contará com duas etapas,
sendo a primeira delas realizada no dia
30 de agosto. Informações e inscrições
no site da Fundação de Desenvolvi-
mento e Pesquisa (Fundep), empresa
organizadora do concurso. Confira o
edital: http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/
files/concursos/juiz_2009/
juiz_substituti_edital01.2009_2publicacao.pdf.

TJMG realiza concurso para juiz
Até o final deste mês, estão abertas as
inscrições para a sexta edição do
Prêmio Innovare, que este ano ressalta
o tema Justiça rápida e eficaz.
Promovido pela Associação dos
Magistrados do Brasil (AMB) em parceria
com universidades e instituições
jurídicas do País, a meta do Prêmio
Innovare é de identificar, premiar,
multiplicar e disseminar práticas

pioneiras e bem-
sucedidas de gestão
do Poder Judiciário
brasileiro para a
modernização,
melhoria da
qualidade e da
eficiência dos
serviços. Mais informações no site
www.premioinnovare.com.br.

Esclarecimentos
sobre Folha de
Frequência

Inscrições para VI edição do Prêmio Innovare


