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Dia 9 de maio, das 9h30 às 12h30, será transmitido por videoconferência para
o auditório da Justiça Federal do Espírito (Cidade Alta/Vitória) um Programa de Estudos
Avançados da Escola de Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf), com o tema
“Planejamento Tributário”. O evento é aberto ao público e dá direito a certificado.
Magistrados Federais devem se inscrever pelo módulo do CAE na internet. Servidores
e demais interessados podem efetuar suas inscrições pelo telefone (27) 3183-5187
ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br. A entrada é franca.

JFES apresenta videoconferência sobre
“Planejamento Tributário”

Confira a programação da Rádio Justiça, diariamente,
no site da Justiça Federal (www.jfes.jus.br). A Rádio Justiça
pode ser sintonizada pelo site www.radiojustica.jus.br.
Emissoras interessadas podem receber boletins diários
produzidos pela Radioagência. Basta um cadastro no site.
São jornais com as principais notícias do Judiciário transmitidos
nos horários de 8h, 12h, 18h30 e 22 horas.

A Escola de Magistratura Federal da 2ª Região
(Emarf) informa que a prova escrita do processo
seletivo para estágio na Justiça Federal do Espírito
Santo será aplicada neste sábado, 10 de maio, das 9
às 12 horas, no auditório da JF (Rua São Francisco,
52, Cidade Alta, Vitória).

O candidato deverá comparecer ao local da
prova com 30 minutos de antecedência, munido de
documento de identidade com foto e caneta
esferográfica azul ou preta. Não haverá tolerância em
relação ao horário.

Para mais informações, entre em contato com
a Seção de Desenvolvimento
de Recursos Humanos e
Estágio (Sedre/NRH), pelos
telefones (27) 3183-5135 e
3183-5047 ou e-mail
sedre@jfes.jus.br.

A lista de inscritos está
disponível no campo
“notícias” da página da
Justiça Federal na internet
(www.jfes.jus.br).

Prova para estágio
será neste sábado

A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do
Espírito Santo começou a julgar na sessão de 29 de abril os
processos eletrônicos oriundos do 3º JEF.  Foi a primeira vez
que o órgão julgou processos eletrônicos de forma colegiada.

Turma Recursal começa a
julgar processos eletrônicos

Nas ondas do rádio

Justiça desenvolve Sistema
Processual Único

A Comissão Nacional constituída para desenvolvimento
do Sistema Processual Único da Justiça Federal (CNeJud)
se reuniu entre os dias 28 e 30 de abril, no Conselho da Justiça
Federal, em Brasília, dando seqüência aos trabalhos de
construção de um sistema que unificará os dados da Justiça
Federal. Cada Tribunal Regional Federal utiliza, atualmente,
um sistema processual diferente, o que dificulta a integração,
o compartilhamento de dados e a geração de estatísticas. O
novo sistema deverá ter funcionalidades que permitam a sua
utilização em processos físicos, híbridos e eletrônicos, além
da total integração das informações processuais geradas nos
cinco TRFs.


