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QUINTA

Janeiro
Aniversariantes

Juiz Federal José Baptista
de Almeida Filho Neto
SJPE

Atlas de Araújo Silva
VIP/Segurança

Tony de Oliveira Silva
Soservi/Limpeza

Urbano do Carmo do Nascimento
Vip/Segurança

Kennedy da Silva Figueiredo
Gab. do Des. Geraldo Apoliano

Maria Goretti Ferreira da Silva
Divisão da 4ª Turma

Jairo Sóstenes da Silva
Núcleo de Protocolo e Distribuição

Sábado - 15/01/2011

Juiz Federal Lauro
Henrique Lobo Bandeira

SJCE

Roberto Amâncio dos Santos
Seção de Jurisprudência

Albertina Batista Pereira
Gab. da Desa. Margarida Cantarelli

Maria Eleonora de Araújo Burgos
Núcleo de Assistência à Saúde

José Carlos Mendes Silva
Staurus/Telefonia

Domingo – 16/01/2011
Renata Maria Oliveira Bezerra
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Cláudia Toledo Faria
Gab. do Des. Geraldo Apoliano

14 SEXTA
Dia do enfermo

O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) informa que já está disponível
na internet o Portal da Transparên-
cia do Poder Judiciário. Trata-se de
um instrumento de transparência
da gestão fiscal que visa disponibi-
lizar à sociedade informações refe-
rentes à execução orçamentária e
financeira do Judiciário. O acesso
público aos dados detalhados, dia-
riamente atualizados, sobre os atos
praticados durante o processo de execu-
ção do orçamento permite ao cidadão
verificar como e em que estão sendo
gastos os recursos disponibilizados. Por
meio da consulta “Detalhamento das Re-
ceitas”, o cidadão acompanha as receitas
previstas e realizadas pelo Poder Judiciá-
rio no decorrer do exercício. Os dados
são emitidos pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Fe-
deral (SIAFI) no dia anterior ao da con-
sulta. No botão “Detalhamento Diário das
Despesas”, o cidadão poderá ter acesso
ao espelho dos documentos emitidos no
decorrer da execução da despesa, inclu-
sive, evidenciando o bem fornecido ou
serviço prestado e a pessoa física ou jurí-
dica beneficiária do pagamento. Nesta
consulta é possível, por exemplo, conhe-

Portal da Transparência do CNJ
já está disponível para o público

O Conselho da Justiça Federal (CJF) in-
forma aos servidores que não tenham
sido contemplados no concurso de re-
moção da periodicidade anual, e de
acordo com o disposto na Resolução 03/
2008, alterada pela Resolução 66/2009,
novas inscrições deverão ter início no
mês de agosto de 2011. No concurso de
remoção de 2010, 46 servidores de todo
o Brasil conseguiram uma nova lotação,
mais adequada às suas necessidades

atuais, e sem prejuízo do serviço públi-
co. A Secretaria de Recursos Humanos
do CJF esclarece que o período de trân-
sito tem início a partir do ato de remo-
ção do servidor contemplado, expedido
pelo respectivo Tribunal Regional Fede-
ral. Está disponível também a lista de
resultado final organizada por cadeias
de triangulações para que os candida-
tos possam entender como se iniciou
cada cadeia de remoção.

Estão abertas as inscrições para os
colégios interessados em partici-
par do programa Escola na Justiça, que
acontecerá no mês de fevereiro. A ideia
da Justiça Federal do Rio Grande do Nor-
te é abrir espaço para o exercício da ci-
dadania entre estudantes de escolas pú-
blicas e privadas. No Escola na Justiça, os
alunos assistem a palestra de um juiz fe-
deral conhecem um pouco do Judiciário
Federal daquele Estado. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas através do
telefone (084) 3235-7604. Esse é o quarto
ano do projeto que já recebeu escolas da
capital potiguar e de vários municípios.

JFRN abre inscrições
para estudantes do
“Escola na Justiça”

cer a fase em que a despesa se encontra:
empenho, liquidação ou pagamento. O
endereço do Portal da Transparência é
www.portaltransparencia.jus.br.

O serviço de descanso de tela está
suspenso temporariamente até o

dia 21.01.2011.

Aviso

CJF fará novo concurso de remoção este ano


