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CJF abre Inscrições para o Concurso Nacional 
de Remoção 2014

CJF aprova 
alteração no 
Regimento Interno 
da TNU

Dia Internacional
do Idoso

A
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Olimpíada 2014: reunião discute 
logística da corrida/caminhada

Aniversariantes
Guilherme de Albuquerque Melo Nunes
Gab. do Des. Federal Barros Dias
Soraya Maria Wanderley Serra
Divisão de Protocolo e Distribuição
Ailton Ferreira da Silva
Manut. Ar. Cond.

Gerência de Projeto 
da IV Olimpíada da 
Justiça Federal da 

5ª Região e a coordena-
ção do Comitê Olímpico 
Regional (COR) estive-
ram reunidos, na tarde 
da última quinta-feira, 
com representantes da 
Polícia Militar de Per-
nambuco (PM/PE), da 
Companhia de Trânsito e Trans-
porte Urbano (CTTU) e da Sports 
Consult, empresa responsável pela 
organização do evento, para pla-
nejar a corrida/caminhada, que 
acontece pelas ruas centrais do 

Recife, no domingo (19/10), com 
largada às 7h30, do Círculo Militar 
do Recife, onde a Olimpíada será 
realizada. Durante a reunião, os 
participantes discutiram o trajeto 
da competição, a sinalização do 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou, na semana passa-
da, o edital do Concurso Nacional 
de Remoção a pedido mediante 
permuta de 2014. Podem partici-
par servidores do CJF e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo 
graus que não estejam responden-
do a sindicância ou a processo ad-

ministrativo disciplinar; não tenham 
sido contemplados no concurso do 
ano passado e não tenham proces-
so de aposentadoria em tramitação 
em seu órgão. Os servidores que 
desejarem concorrer a uma vaga 
para outra localidade, onde haja 
órgãos da Justiça Federal, têm até a 
próxima sexta-feira, dia 10/10, para 

se inscrever. Interessados devem 
acessar o site do CJF (www.cjf.jus.
br), clicar no banner Concurso Na-
cional de Remoção 2014, localizado 
no lado esquerdo da página inicial, 
preencher o requerimento de remo-
ção e encaminhar o documento à 
autoridade máxima do órgão (presi-
dente ou diretor de Foro).

O NAS registra que na última quar-
ta-feira, 1º/10, foi comemorado o 
Dia Internacional do Idoso. A data 
foi instituída em 1991 pela Orga-
nização das Nações Unidas, com a 
intenção de sensibilizar a socieda-
de para as questões do envelhe-
cimento e lembrar a necessidade 
de proteger e cuidar da população 
mais idosa. Com o avanço tecno-
lógico na área de saúde, hoje já é 
possível ter uma vida mais longa e 
de melhor qualidade. Resta, entre-
tanto, lutar para que cada vez mais 
pessoas possam desfrutar dessa 
realidade. Neste sentido, atual-
mente, diversas instituições inves-
tem na divulgação dos direitos da 
pessoa idosa. Em nosso meio, o 
Estatuto do Idoso é uma referência 
sobre o tema.

O Colegiado do Conselho da 
Justiça Federal aprovou, na 
última segunda-feira (29/09), 
a alteração no Regimento 
Interno da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (Resolução 
CJF 22/08), ampliando o prazo 
para interposição do pedido 
de uniformização nacional de 
jurisprudência, que passa de 
10 (dez) para 15 (quinze) dias, 
o mesmo que a parte vencida 
dispõe para interpor o recurso 
extraordinário. Com informa-
ções da Ascom/CJF

percurso e a segurança dos 
competidores. A IV Olimpíada 
será realizada nos dias 17, 18 e 
19 de outubro.
Integração - A Olimpíada 
da JF é um projeto que tem 
o objetivo de desenvolver a 
integração, por meio do in-
tercâmbio desportivo, entre 
magistrados, servidores e 
estagiários do TRF5 e das seis 

seções judiciárias. O evento faz 
parte do calendário de ações do 
Programa Qualidade de Vida do 
TRF5, que tem por finalidade criar 
oportunidades para melhoria do 
clima organizacional. 


