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Processo
eletrônico na

2ª Região
“A Implantação do Processo

Eletrônico na 2ª Região” é o tema da
próxima videoconferência, a ser

realizada no dia 22 de outubro, das 10
às 12 horas, no auditório do Ed. Sede
da Justiça Federal do Espírito Santo

(Cidade Alta, Vitória).

As inscrições dos magistrados
federais devem ser feitas pelo módulo
do Cae (Curso de Aperfeiçoamento e

Especialização) na internet.

Servidores, estudantes, advogados e
demais interessados podem ser

inscrever pelo telefone
(27) 3183-5109 ou e-mail
secom@jfes.trf2.gov.br.

A entrada é franca e dá direito a
certificado.

Ajufe promove seminário nacional
de Execução Fiscal em Vitória

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) realizou nestas quinta e sexta,
no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, seminário nacional sobre Execução Fiscal.
A abertura oficial do evento foi  feita pelo ministro Gilson Dipp (foto), coordenador-geral
da Justiça Federal, em solenidade que contou com a presença de magistrados de todo o
país e autoridades locais, como o governador Paulo Hartung e a Juíza Federal Diretora
do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, Eloá Alves Ferreira de Mattos.

A Ajufe é presidida pelo Juiz Federal Walter Nunes, que também veio de Brasília
para participar do seminário. O vice-presidente da associação é o Juiz Federal da 1ª Vara
de Execução Fiscal da Justiça Federal capixaba, Fernando César Baptista de Mattos.

Emarf seleciona estagiários

O Núcleo da Escola de Magis-
tratura Regional Federal
da 2ª Região no Espírito
Santo abriu processo
seletivo para estágio na
Justiça Federal do
Estado. O concurso
destina-se ao preen-
chimento de 10 vagas
nas Varas Federais
localizadas em Vitória e para
outras que surgirem dentro
do prazo de validade
constante do edital. A jornada de
estágio será de 20 horas semanais, no
horário entre 11h30 e 19h30,
observado o turno escolar do
estagiário, que terá direito a uma bolsa
mensal no valor atual de R$ 415,00.

Para participar do processo
seletivo, é necessário cursar, à época
da admissão, entre o 6º e o 9º períodos

de Direito de uma das faculdades
conveniadas: Ufes, UVV,
FDV, Cesv e Unesc. A

prova será compos-
ta de conterá

quatro questões
discursivas de
Direito Cons-
titucional, Teo-

ria Geral do
Processo, Di-

reito Civil e Direito
Penal. As inscrições devem

ser realizadas até 16 de outubro de
2007, nas coordenações de estágio
das faculdades conveniadas ou
diretamente por e-mail para
sedre@jfes.trf2.gov.br (é obrigatório
constar como assunto: “Inscrição
Emarf”). O formulário para inscrição
e o edital do concurso encontram-se
no site www.jfes.gov.br.


