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Quarta-feira (18): 2ª praça do XI Leilão Unificado

Informativo produzido pela Seção de Comunicação Social da Justiça Federal (SECOM) - Justiça Federal do Espírito Santo
Telefone: (27) 3183-5109 - E-mail: secom@jfes.jus.br - Site: www.jfes.jus.br.

Para você que tem interesse de adquirir bens móveis ou imóveis a preços mais baixos, vem aí uma ótima
oportunidade. A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) realizará quarta-feira, 18 de fevereiro, às 13 horas, no
auditório da sede do órgão na Cidade Alta, a segunda praça de seu XI Leilão Unificado.

Dentre os bens a serem leiloados estão: imóveis, veículos, equipamentos de informática e industriais, móveis
domésticos e de de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e blocos de granito.

Confira as listas de bens na página da Justiça Federal na internet (www.jfes.jus.br), no item “Leilões” do menu.
Mais informações podem ser obtidas com os leiloeiros, pelos sites: www.buaizleiloes.lel.br e www.leiloes-es.com.br,
telefones: 27-3223-4933, 27- 3315-1479, ou ainda por meio do Núcleo de Apoio Judiciário da JFES, (27) 3183-5073 ou
(27) 3183-5162.

Pagamento mais rápido para auxiliares da JF

A partir de agora, os profissionais que desejam atuar como advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e
curadores, na Justiça Federal, contam com um sistema informatizado, que tornará o processo de nomeação desses auxiliares
mais transparente, facilitará o trabalho deles e ainda garantirá um pagamento mais ágil pelos seus serviços. É o sistema AJG
(Assistência Judiciária Gratuita), por meio do qual poderão fazer quase tudo pela internet: cadastrar-se, consultar guias
de encaminhamento, aceitar nomeações e acompanhar processos vinculados ao cadastro, desde a nomeação ao pagamento.

Os interessados em prestar auxílio à Justiça Federal – e até mesmo aqueles que já prestaram esse serviço ao órgão
– devem se cadastrar no novo sistema, na página principal do site www.jfes.jus.br. Todas as orientações foram disponibilizadas
nos links relativos ao cadastro, inclusive um manual explicativo de como funciona o sistema. Para mais informações, ligue
(27) 8183-5001 ou envie e-mail para ajg@jfes.jus.br.

Advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e curadores serão beneficiados

A Justiça Federal convida os profissionais que atuam como advogados voluntários a se cadastrarem no sistema
informatizado AJG (Assistência Judiciária Gratuita), a exemplo do que vêm fazendo os demais auxiliares da Justiça
(dativos, peritos, tradutores, intérpretes e curadores). Dentro de alguns meses, o uso do sistema por parte dos
auxiliares e servidores será obrigatório.

Advogados voluntários também devem se cadastrar

Será realizada no dia 10 de março, no auditório da Justiça Federal, a
prova do processo seletivo de estagiários de Direito da Escola de Magistratura
Federal da 2ª Região (Emarf). Serão três horas de prova, com início às 14h e
término às 17.  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.

O auditório da JFES fica no sétimo andar da sede do órgão, localizada na
Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória.

Prova para estágio da Emarf: 10/03


