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Aniversariantes

SEXTA

Evite usar copos descartáveis

Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas 

ou canecas, que podem ser utiliza-
das para água ou outro líquido, no 

lugar dos descartáveis.
Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

O

TRF5 e SJCE promovem 
treinamento em Fortaleza

Inscrições para curso de Direito 
Ambiental encerram-se terça-feira

Estágio na JFPE: inscrições até domingo

Diretores de núcleos da Esmafe5 
reúnem-se hoje

ARQUIVO

Bruna Monteiro Miranda
Núcleo de Cerimonial
Ariana Calheiros de Oliveira
SMP

Sábado, dia 4 de agosto

Juiz Federal Glêdison 
Marques Fernandes

SJCE
Patrícia Machado Motta
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano

Domingo, dia 5 de agosto

Juíza Federal Karla de 
Almeida Miranda Maia

SJCE
Nathali de Oliveira Costa
Subsec. de Orçamento e Finanças
Marcelo Andrade Vieira de Melo
Diretoria Geral
Bruna Leite Mattos
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo
Sérgio Caetano da Silva
Divisão da 4ª Turma
Luiz Carlos Targino Dantas
Diretoria Geral
Terezinha Ana Chagas de Sales
Copa

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e a Seção 
Judiciária do Ceará (SJCE) es-

tão promovendo, desde o último 
dia 30 de julho, uma 
série de treinamen-
tos sobre o Processo 
Judicial Eletrônico 
(PJe), nas instalações 
da sede da SJCE, em 
Fortaleza. Advogados 
e procuradores foram contempla-
dos esta semana e, na próxima, a 
capacitação atenderá servidores e 
magistrados. O treinamento pros-
segue até o dia 24 de agosto. 
Obrigatoriedade - A entrada em 
novas ações ordinárias, seus inci-

dentes, ações acessórias e agravos 
de instrumento passa a ser reali-
zada exclusivamente pelo PJe em 
Maceió, a partir de segunda-feira 

(06/8) e, em Forta-
leza, a partir do dia 
20/8. A próxima capi-
tal e sede da Justiça 
Federal na 5ª Região 
que passará por trei-
namento no sistema 

é Aracaju, cuja obrigatoriedade do 
PJe se dará a partir do dia 1º/10. 
Na capital sergipana o treinamen-
to começa a partir do dia 17/9. Na 
sequência, adotam a obrigatorie-
dade as capitais da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte. Hoje, diretores de Núcleo Seccio-

nal da Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe5) es-
tarão reunidos, das 9 às 12h, na 
sede da Escola. O encontro tem 
o objetivo de discutir assuntos 
relacionados ao curso de inicia-
ção à magistratura federal para 
os novos juízes recém-aprovados 
no XI Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto. Na pauta, 
definição do modelo de curso 
e dos coordenadores de cada 

A Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região informa que as 
inscrições para o curso “Direito 
Ambiental no 
Brasil e o novo 
Código Florestal” 
encerram-se na 
próxima terça-
-feira (07/8). Serão disponibiliza-
das 30 vagas aos juízes federais da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
30 vagas aos juízes federais das 
demais Seções Judiciárias da 5ª 
Região, 12 vagas a juízes de Di-

Termina, neste domingo (05/8), as 
inscrições ao processo seletivo para 
estágio de direito na Justiça Fede-
ral em Pernambuco. A inscrição é 
realizada exclusivamente pela Inter-
net, através do site www.sustente.
org.br. O pagamento da taxa de R$ 
25,00 deve ser efetuado até segun-
da (06/8). Serão disponibilizadas 77 
vagas, sendo oito para portadores 

reito do estado de Pernambuco e 
oito vagas a juízes federais de ou-
tras Regiões (duas vagas para cada 

Região). O curso 
será realizado no 
período de  13 
a  15/08, na Se-
ção Judiciária de 

Pernambuco, com transmissão por 
videoconferência. As inscrições 
deverão ser solicitadas através do 
Setor de Treinamento, pelo e-mail 
treinamento@jfpe.jus.br, ou pelo 
telefone (81) 3229-6135.

de necessidades especiais. A carga 
horária é de 20 horas semanais, 
com um auxílio-financeiro de R$ 
767,25, auxílio-transporte diário de 
R$ 7,00 e seguro contra acidentes 
pessoais. A prova, que acontece 
no dia 19 de agosto, no Recife e 
em Caruaru, terá 30 questões de 
conhecimentos específicos, 10 de 
língua portuguesa e uma redação.

módulo; participação dos magis-
trados já vitaliciados; tamanho 
ideal do grupo para estágio em 
cada tipo de vara; data do início 
da capacitação, entre outros.


