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Aniversariantes

SEGUNDA

A Juiz Federal Rubens de 
Mendonça Canuto Neto

SJAL

JFPB seleciona conciliadores para 
Subseção de Guarabira

STI implementa ações 
para melhoria do PJe

Habeas Copos

Inscrições para estágio em Serra Talhada 

Subsecretaria de 
Tecnologia da In-
formação (STI) está 

desenvolvendo algumas 
ações para melhorar a 
performance do Processo 
Judicial eletrônico (PJe), 
entre as quais, a migração 
do sistema para máquinas 
de melhor desempenho. 
A migração começou 
pelo Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, no dia 12 de ja-
neiro. Em seguida, foi a vez da Se-
ção Judiciária de Pernambuco, no 
dia 18/01. Na última sexta-feira, 
foi realizada na Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte e, no sába-

do (26/01), a migração 
chegou às Seções Judi-
ciárias de Alagoas e do 
Ceará. 
Ajustes - De acordo 
com a diretora da STI, 
Fernanda Montenegro, 
a conclusão da migra-
ção será realizada no 
próximo dia 2 de feve-
reiro, nas Seções Judi-

ciárias de Sergipe e da Paraíba. 
“Além da migração do PJe em toda 
a Região para  um ambiente ope-
racional mais robusto, estão sendo 
feitos alguns ajustes na aplicação 
com o objetivo de melhorar a sua 
performance”, finalizou.

Nesta segunda-feira, a Subseção 
Judiciária de Serra Talhada abre 
inscrições para seleção de estágio 
remunerado. As inscrições pode-
rão ser feitas até o dia 17 de feve-
reiro, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 9h às 18h, na Seção 

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está com inscrições 
abertas para o processo 
seletivo que visa preencher 
cinco vagas de conciliador 
no Juizado Especial Fede-
ral da Subseção Judiciária 
de Guarabira (12ª Vara). 
De acordo com o Edital nº 
01/2013, o certame tam-
bém vai formar cadastro de re-
serva até o 15º classificado. Para 
se inscrever, o candidato deverá 
ser graduado em Direito ou estar 
cursando o 5º período do curso 
de Direito. A jornada de trabalho 
é de, no mínimo, quatro horas 
semanais e as inscrições podem 

Visando à contratação temporá-
ria de advogados, a OAB-PE lança 
edital para seleção pública simpli-
ficada. Os selecionados atuarão 
em regime de cooperação, em 
caráter supletivo às atribuições da 
Defensoria Pública do Estado, no 

mutirão que será realizado nas 
varas dos júris da comarca de Ja-
boatão dos Guararapes. As inscri-
ções serão realizadas até amanhã 
(29/01), mediante apresentação 
do currículo. Mais informações: 
www.oabpe.org.br.

Seleção de advogados para apoiar mutirão
de Apoio Administrativo do Fó-
rum Arthur Barbosa Maciel (sede 
da Subseção de Serra Talhada), 
localizado na Rua Vereador Silvino 
Cordeiro, s/n, Bairro AABB. Infor-
mações através do portal
www.jfpe.jus.br.

ser feitas até o dia 1º de feverei-
ro, na sede da Justiça Federal em 
Guarabira, na Rua Augusto de 
Almeida, 258, Bairro Novo. O edi-
tal completo está disponível no 
Portal da JFPB (www.jfpb.jus.br). 
Mais informações pelo telefone 
(83) 3271-9563.

A Asserjufe lembra que, desde 
o ano passado, a saída do 
bloco carnavalesco Habeas 
Copos passou para a sexta-
-feira. Assim sendo, na pró-
xima sexta-feira (1º/02) o 
bloco vai arrastar os foliões pelas 
ladeiras de Olinda. A concentra-
ção ocorrerá no Clube Atlântico 
Olindense, a partir das 20h. Em 

seguida, 
ao som da 

Banda Axé Ca-
maleão e de uma 
Orquestra de Frevo, 
o bloco percorrerá 
as principais ruas 

da cidade Alta. Este ano, o bloco 
presta homenagens aos bonecos 
gigantes de Olinda.

Estão abertas as inscrições para o 
Seminário “Atualidade e futuro da 
administração da justiça”, promo-
vido pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4° Região. O evento será nos 
dias 11 e 12 de março, no auditó-
rio da sede do TRF da 4ª Região, 
em Porto Alegre. O seminário tem 
o objetivo de apresentar boas prá-
ticas de gestão judiciária e discutir 
desafios e perspectivas do Poder 
Judiciário no atual cenário de mu-
danças tecnológicas e organizacio-
nais. Os interessados podem fazer 
a inscrição pelo site www.trf4.jus.
br/seminario até dia 5 de março.

Seminário sobre 
administração
da justiça tem
inscrições abertas

Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo


