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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Portal do Desenvolvimento abre cadastro
para Banco de Talentos
Os magistrados e servidores que quise-
rem participar do Banco de Talentos do
Portal do Desenvolvimento já podem rea-
lizar o cadastro no site da Justiça Fede-
ral. Os interessados devem preencher o
pré-cadastro para receber a senha de
acesso ao sistema. Esse número será
usado para o cadastramento de informa-
ções complementares como habilidades
profissionais e interesses pessoais. A
criação do Banco de Talentos se destina
ao compartilhamento de conhecimentos

entre os magistrados e servidores
do Judiciário. Quem estiver ca-
dastrado pode ser convidado a
elaborar palestras e cursos de
curta duração, segundo a deman-
da. Qualquer magistrado ou servi-
dor da Justiça Federal pode se
inscrever, mesmo os aposenta-
dos. Para preencher o pré-cadas-
tro, acesse http://portal.cjf.gov.br/cjf
e clique no link servidor e depois
em Banco de Talentos.

Inscrições abertas para
o congresso sobre
Direito no Século XX
Estão abertas as inscrições para o con-
gresso O Direito no Século XXI, promo-
vido pelo Centro de Estudos, Pesquisa e
Atualização em Direito (Cepad) Instituto
de Direito Civil (IDC). Com carga horária
conferida pela OAB-Rio de Janeiro, o
evento será realizado entre os dias 27 e
29 de março, no Hotel Glória/RJ, com
coordenação cientifica do professor
Gustavo Tepedino. Inscrições: pelo site
www.cepad.com.br.

Os juízes fe-
derais das
Seções Judi-
ciárias da Pa-
raíba, Rio
Grande do
Norte, Ceará

e Sergipe, discuti-
ram na última sex-
ta-feira, 14, a ope-
racionalização do
Plano Nacional de
Aperfeiçoamento
e de Pesquisa
para Juízes Federais (PNA), para o biê-
nio 2008/2009. Os trabalhos foram mar-
cados por palestras dos desembargado-
res federais Margarida Cantarelli (Paraí-
ba), Marcelo Navarro (Rio Grande do
Norte), Geraldo Apoliano (Ceará) e Vladi-
mir Carvalho (Sergipe). Nesta segunda-
feira, os desembargadores federais Pau-
lo Roberto e Francisco Wildo conversam
com os juízes federais de Alagoas.

Juízes discutem PNA

Terminou no sábado
passado, 15, a última
etapa do IX Concur-
so Público para Juiz
Federal Substituto
da 5ª Região. Os
candidatos aprova-
dos nas etapas ante-
riores foram submeti-
dos à prova oral, de
caráter eliminatório e classificatório. Di-
vididos em cinco grupos, eles fizeram
prova nos dias 13, 14 e 15, nos horári-
os descritos no edital nº 12/2008. As

provas foram aplicadas
na Sala das Turmas
(Sul), localizada no 2º an-
dar desta Corte, em ses-
sões abertas ao público.
A Comissão organizado-
ra do Concurso pretende
divulgar o resultado final
ainda nesta segunda-fei-

ra, dia 17. O concurso tem por objetivo
suprir a demanda nos seis Estados que
compõem a 5ª Região Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe.

Concluída última etapa do Concurso para Juiz

Tribunal libera mais de R$ 40 milhões
em RPVs


