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Vaga para remoção de juiz federal substituto para João Pessoa

Obrigatoriedade 
do SEI na JFPB

de Maio

SEGUNDA

TRF5 inicia campanha de arrecadação 
de cestas básicas para a
Comunidade do Pilar
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Seleção de
conciliadores
em Petrolina

ue tal ajudar a quem precisa, 
doando cestas básicas para 

moradores da Comunidade do Pi-
lar? O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 inicia, hoje (22), a 
campanha de arrecadação bimes-
tral de cestas básicas. O objetivo é 
minimizar a situação de vulnera-
bilidade dos moradores daquela 
comunidade, com a qual o Tribu-
nal colabora com projetos como 
a orquestra infantil Crescendo na 
Harmonia. A campanha de solida-
riedade está entre as prioridades 
da gestão do presidente desta Cor-
te, desembargador federal Manoel 
Erhardt, que pretende realizar no-

vas ações e dar continuidade a 
projetos voltados para a Comu-
nidade do Pilar. Para isso, o TRF5 
está buscando parcerias com 
outras instituições localizadas no 
entorno do Pilar.
Entrega - As cestas básicas de-
verão ser entregues até o dia 16 
de junho, no pavimento térreo 
do TRF5. A Secretaria Adminis-
trativa do Tribunal orienta os 
doadores a verificar a data de 
validade dos produtos, que não 
deve ser inferior ao mês de agos-
to de 2017. A doação à comuni-
dade está prevista para ocorrer 
no domingo, 18 de junho.

A 5ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado da Paraíba, com sede na 
cidade de João Pessoa, dispõe 
de cargo vago de juiz federal 
substituto, a ser preenchido por 
meio de remoção. Os juízes fe-
derais substitutos da 5ª Região 
interessados na remoção para 

a vaga têm o prazo de 10 dias, a 
contar da data de publicação do 
Edital nº2/2017 para habilitar-se, 
formulando pedido por escrito, 
exclusivamente através do e-mail 
namag@trf5.jus.br. De acordo 
com o Edital, publicado na edição 
do dia 18/05/2017 do Diário Ele-

Semana do Meio Ambien-
te - Representantes do Ecos 
de Pernambuco (TRF5, TRT6, 
TJPE, TCE-PE, TRE-PE, UFRPE) 
se reuniram no TRF5, na última 
quinta-feira (18), com o objetivo 
de ajustar as ações integradas 
para a comemoração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. En-
tre as iniciativas, cada órgão fará 
a instalação temporária de uma 
Estação de Coleta de Resíduos, 
com vistas ao reaproveitamento.

trônico da Justiça Federal na 5ª 
Região, nos procedimentos de 
remoção dos magistrados não 
haverá exigência de intervalo 
mínimo de 12 meses entre as 
remoções ou permutas, inclusive 
as que se efetivaram antes do 
Edital nº2/2017.

A partir do dia 1º de junho, 
a Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) adotará o Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI!)  
como ferramenta exclusiva 
de tramitação dos processos 
administrativos. Nos dias 
15, 16 e 17 de maio, servidores da 
JFPB receberam capacitação para 
auxiliar os demais colegas a utilizar 
a ferramenta. O treinamento foi 
coordenado pela gestora do SEI na 
Justiça Federal na 5ª Região, Lúcia 
Carvalho, com apoio da equipe 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5. O sistema já 
foi implantado no Tribunal e nas 
Seções Judiciárias do Rio Grande 
do Norte, Sergipe e Alagoas.

O Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 
Petrolina está com inscrições aber-
tas, de hoje (22) até o dia 2/06, na 
Subseção Judiciária de Petrolina, 
para o processo seletivo de conci-
liadores voluntários. O interessado 
deve ter curso superior completo ou 
estar matriculado em universidade 
ou faculdade pública ou particu-
lar, em qualquer curso. Apesar da 
função de conciliador ser gratuita, 
constitui título para os concursos 
públicos promovidos pelo TRF5, 
além de representar papel decisivo 
na pacificação de conflitos sociais. O 
Edital de seleção pode ser acessado 
no site: www.jfpe.jus.br.


