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TRF2 indica novos desembargadores federais
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A Emarf - Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região/Núcleo do Espírito Santo - divulgou esta
semana o resultado do processo seletivo realizado em 22/10/2009 (veja no www.jfes.jus.br, no campo “Notícias”).

O Plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região indicou, na sessão do dia 5 de novembro, os juízes federais
Alfredo França Neto e José Antônio Lisboa Neiva para comporem o quadro de magistrados da corte. Alfredo França
Neto deverá preencher a vaga destinada à promoção pelo critério de antiguidade deixada pelo desembargador federal
Antonio Cruz Netto, que se aposentou este ano. Já Lisboa Neiva foi escolhido pelo critério de merecimento, para ocupar
a vaga da desembargadora federal Tania Heine, cuja aposentadoria também foi em 2009. Os nomes dos magistrados
serão submetidos agora à confirmação pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. www.trf2.jus.br

Emarf promove fórum com videoconferência para a JFES
Será realizado no dia 25 de novembro, no auditório do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro, com transmissão

ao vivo por videoconferência para a Justiça Federal do Espírito Santo (Cidade Alta), o fórum “Responsabilidade
Civil da Caixa Econômica Federal e da Empresa de Correios e Telégrafos – Aspectos Relevantes”. Será das 9 às
13 horas. O evento é gratuito e aberto ao público.

As inscrições para magistrados federais devem ser feitas pelo módulo do CAE na internet. Servidores e
demais interessados podem se inscrever pelo telefone (27) 3183-5187 ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

Auxílio às vítimas da chuva

Os servidores da Justiça Federal promoveram esta
semana campanha em auxílio às vítimas das chuvas que
caíram nos últimos dias no Espírito Santo. Foram
arrecadados materiais de higiene pessoal e de limpeza,
roupas para bebês, chupetas e mamadeiras, alimentos não
perecíveis, roupas e calçados, utensílios domésticos, roupas
de cama e banho. Os donativos foram entregues nesta sexta-
feira, à Defesa Civil estadual.

Os materiais serão encaminhados para os municípios
mais afetados pela chuva, principalmente Santa Leopoldina.
Os bombeiros recebem as doações, separam-nas conforme
a classificação e fazem os encaminhamentos de acordo com
as necessidades de cada local. Hoje pela manhã saíram de
lá dois caminhões carregando três toneladas de alimentos e
roupas.

Divulgado resultado do processo seletivo para estágio na VF-Colatina


