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TRF2 transfere dia do servidor público para sexta-
feira, 30 de outubro

O expediente será normal no TRF2 e nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo na quarta-feira,
dia 28 de outubro, data em que é comemorado o Dia do Servidor Público. Nesses órgãos, a suspensão das atividades foi
transferida para o dia 30 seguinte, sexta-feira. A determinação consta da Portaria nº 893, assinada pelo presidente do
tribunal, desembargador federal Paulo Espírito Santo, em 28 de setembro.

O ato ainda ordena que os prazos processuais que vencerem no dia 30 fiquem automaticamente prorrogados para
o primeiro dia útil subsequente. Também, a portaria estabelece a transferência do plantão judicial do dia 28, para o dia 30.

A postergação do ponto facultativo objetiva contribuir para a racionalização do serviço e redução dos gastos
públicos. (ACOS – TRF2)

Abertas inscrições para Estágio no Juizado Federal e
naTurma Recursal em Vitória

A Seção Judiciária do Espírito Santo realizará processo seletivo
para estágio em Vitória/ES. O concurso destina-se ao preenchimento de
cadastro de reservas para estagiários do Juizado Especial Federal e Turma
Recursal, de acordo com as normas do presente edital (link abaixo).

A jornada de estágio será de 20 horas semanais, no horário entre
11h30 e 19h30, observado o turno escolar do estagiário. O requisito para
participação no programa de estágio é cursar, à época da admissão, entre o
5º e o 9º períodos de Direito em uma faculdade conveniada (UFES, UNESC,
CESV/PITAGÓRAS, UVV, FDV). O ingresso de candidato proveniente
de faculdade cujo convênio tenha expirado ficará condicionado à
regularização/continuidade do contrato entre a Justiça Federal/SJ/ES e a
instituição.

O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$
442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) e auxílio-transporte mensal no
valor total de R$ 81,40 (oitenta e um reais, quarenta centavos). A seleção

será feita por prova no dia 24/10/09, no auditório do prédio sede da Seção Judiciária do Espírito Santo (Rua São
Francisco, 52 – Cidade Alta – Vitória/ES), com início às 8 horas, e programa nas áreas de Direito Constitucional,
Previdenciário, Penal, Civil, e Teoria Geral do Processo (Vide Programa no Edital) .

As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/10/2009 a 16/10/2009 no Setor de Estágio das faculdades
conveniadas (UFES, UNESC, CESV/PITAGÓRAS, UVV, FDV), mediante o preenchimento do formulário padronizado
de inscrição, ou através do site www.jfes.jus.br.

Corregedor da 2ª Região realiza correição
ordinária na 1ª VF - Criminal

O corregedor-regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador federal Sérgio Schwaitzer, esteve em
Vitória no dia 28/09, acompanhado do juiz federal Paulo André Espírito Santo, auxiliar na Corregedoria, além de servidores
do órgão, para complementar a correição ordinária realizada na 1ª Vara Federal Criminal.

De acordo com o vice-diretor do foro desta Seccional, juiz federal Alexandre Miguel, que recebeu o corregedor,
“oportunamente igual providência será adotada na 2ª Vara Federal Criminal”.
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Resultado do Processo Seletivo da EMARF
realizado em 21/09 em Vitória

CNJ e STF estarão no You Tube a partir de
quinta-feira (01/10)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) passarão a ter, a partir de quinta-feira
(01/10), um canal direto no You Tube, o famoso site de vídeos do grupo Google. A parceria, a ser firmada oficialmente
entre o presidente do CNJ e do STF, ministro Gilmar Mendes e os representantes do site  permitirá a inclusão no portal
de mais de 400 vídeos do Conselho, editados em aproximadamente 2.500 minutos. A solenidade está programada para
as 18h no Salão Branco do STF. Além do ministro Gilmar Mendes, também assinam o convênio o diretor-geral do
Google para a América Latina, Alexandre Hohagen, e o diretor de Comunicação da Google, Felix Ximenes.

Com a inclusão, os internautas poderão ter acesso a vídeos sobre programas diversos do CNJ, como o de Boas
Práticas do Judiciário, o programa Nossas Crianças - voltado para crianças e asolescentes, com atuação no combate à
violência contra menores e na ressocialização dos jovens em conflito com a lei - e as campanhas de conciliação, entre
outros. O material disponível inclui desde imagens cinematográficas referentes à realização destes programas a repor-
tagens, entrevistas e filmagens oficiais de eventos do Conselho. O You Tube também terá um link específico para o
programa Gestão Legal, da Rádio Justiça, veiculado todos os dias e que divulga apenas notícias do CNJ.

A parceria a ser firmada permitirá que os internautas interessados em informações do Conselho possam assistir
intergralmente aos vídeos disponíveis  e, também, que os dois órgãos envolvidos na parceria (CNJ e STF) possam ter
acesso a ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo Google de forma a aprimorar a comu-
nicação com a sociedade. O site do You Tube só divulga vídeos de, no máximo, dez minutos
de duração. Mas no caso do material mais prolongado o Conselho dividiu os vídeos em
várias etapas, para que fiquem acessíveis a todos os que desejarem conhecer tal conteúdo.

Um dos destaques do trabalho, nesta primeira fazse, é a inclusão no You Tube de todo
o treinamento de conciliadores já realizado pelo CNJ, que ficará disponível para ser usado
pelas pessoas interessadas em participar dos próximos programas de conciliação do Conse-
lho. Com a formalização da parceria, o STF e o CNJ se somam às páginas oficiais do
Vaticano, da Casa Branca e do Senado dos Estados Unidos, que também possuem coopera-
ção semelhante com o Google. O endereço do You Tube é www.youtube.com.

 Fonte: Agência CNJ de Notícias.

A EMARF - Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região/Núcleo do Espírito Santo divulgou o
resultado do processo seletivo realizado em 21/09/2009.  Os oito candidatos aprovados já podem se apresentar
para início do estágio, munidos da documentação abaixo:

02 fotos 3x4 (recentes);
Identidade Civil (cópia);
CPF (cópia);
Comprovante de Conta Corrente Bancária individual (CEF, BB, Banco Real), que pode ser feita por
declaração do banco, extrato, cópia de talão de cheques ou cópia de cartão magnético;
Comprovante de residência (cópia);
Declaração (atestado) de que o estudante está matriculado, ano/período que está cursando
(necessariamente do 6º ao 9º) e o número de matrícula;
Histórico escolar com coeficiente de rendimento (necessariamente acima de 6,0).

Foram aprovados:
Isabella Reis Lage (7,8), Natália Ribeiro Gomes (7,0), Carlos Juliano Simões Ferreira e Penha (7,2),
Ingrid Zouain Vargas (7,5), Felipe Borges de Almeida (7,3), Larissa Luppe Dinelli (7,6),  Alice Pereira
Leite (7,7) e Hudson de Souza Carvalho (8,0).


