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Será realizado segunda-feira (11 de maio), às 11 horas, com transmissão
por videoconferência para o auditório da Justiça Federal do ES o pregão para
provimento de vaga de juiz titular da 1ª VF-Criminal de Vitória.  O pregão será
realizado no TRF da 2ª Região.

O Edital de Remoção para provimento dessa vaga havia sido publicado
no Diário Oficial da União do dia 13 de abril. Podem concorrer à remoção os
juízes federais vinculados à 2ª Região.

A vaga é decorrente de aposentadoria voluntária da juíza federal Virgínia
Procópio Oliveira Silva, primeira juíza na magistratura federal capixaba.

O edital de remoção pode ser conferido aqui.

  A Justiça
Federal do
Espírito San-
to abriu pro-
cesso seleti-
vo para está-
gio nos Juiza-
dos Especiais
Federais e na
Turma Re-

cursal, localizados em Vitória. A
jornada de estágio será de 20 horas
semanais, no horário entre 11h30 e
19h30, observado o turno escolar.

O estagiário terá direito a uma
bolsa mensal de R$ 442,00 e auxílio-

A data em que foi protocolada na Seção de Distribuição da JFES é que indicará se a petição inicial
destinada aos três Juizados Especiais Federais ou à 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais será digitalizada.

Assim, apenas petições protocoladas após a entrada em vigor da Portaria nº 022, de 1º de abril de 2009,
e do Regulamento a ela vinculado, “serão objeto de digitalização”.  É o que determinou o Ato Interpretativo nº
001, assinado no dia 04 de maio de 2009, pelo Diretor do Foro desta Seccional, juiz federal Ricarlos Almagro
Vitoriano Cunha.

Pregão para provimento de vaga de juiz
titular da 1ª VF-Criminal será 2ª feira

Vagas para estágio nos Juizados e na Turma Recursal

transporte de R$ 81,40. Para participar
do programa é necessário cursar, à
época da admissão, entre o 5º e o 9º
períodos de Direito de uma das
faculdades conveniadas - Ufes
(convênio em andamento), UVV, FDV,
Cesv/Pitágoras e Unesc.

A seleção será feita por meio de
prova escrita, no dia 14 de maio. Ela
será composta de 10 questões objeti-
vas e uma dissertativa, distribuídas entre
Direito Constitucional, Teoria Geral do
Processo, Direito Previdenciário,
Direito Penal e Direito Civil.

Os interessados devem se
inscrever até 11 de maio, preenchendo

a ficha disponibilizada no final desta
matéria e enviando-a pelo e-mail
sedre@jfes.jus.br, sendo obrigatório
constar como assunto: “inscrição
estágio JEFs”.

As inscrições também podem
ser feitas nas coordenações de estágio
das faculdades.

Leia o edital

Veja a ficha de inscrição

Data do protocolo na Sedic será indicação para digitalização
de processos destinados aos 3 JEFs e à 1ª VF-EF

http://intranetes.sjes.gov.br/documentos/files/default/Documentos/NoticiasAnexoInternet/A200904/arq20090413165826_https___www.in.gov.pdf
http://intranetes.sjes.gov.br/documentos/files/default/Documentos/NoticiasAnexoInternet/A200905/arq20090506181958_portaria_022.doc
http://intranetes.sjes.gov.br/documentos/files/default/Documentos/NoticiasAnexoInternet/A200905/arq20090505162457_EDITAL-ABR_09.doc
http://www.jfes.jus.br/documentos/anexos/noticias/arq20090310161329_Ficha.doc?idS=13168


Desde o dia 05 de
maio, o 3º Juizado Especial
de Vitória passou a receber
ações previdenciárias não só
dos moradores da capital,
mas também dos demais
municípios que compõem a
jurisdição da Subseção
Judiciária de Vitória.  São
eles: Vila Velha, Cariacica,
Viana, Guarapari, Laranja
da Terra, Itaguaçu, Santa
Tereza, Itarana, Fundão,

Com a mudança na localização física da 1ª Vara Federal Criminal e da 5ª Vara Federal Cível, os telefones dos dois
cartórios também sofreram alteração.  A partir do dia 04 de maio, ficaram disponíveis apenas os telefones 3183-5274, na
1ª VF-Criminal, e 3183-5054, na 5ª VF-Cível.

O Núcleo de Obras e Manutenção está trabalhando para minimizar os problemas causados com a transferência das
linhas.  Os ramais do 2º Juizado Especial Federal, que passou a ocupar o 8º andar do Ed. Jerônimo Monteiro, não foram
alterados.

Confira os novos ramais em funcionamento

1ª VF-Criminal – 3183-5274
5ª VF-Cível – 3183-5054
2º JEF (sem alteração) – 3183-5224

Começou segunda-feira, 04 de maio, a exposição “Um novo
olhar sobre a natureza”, no espaço cultural da Justiça Federal, em
Vitória. As obras em óleo e acrílica sobre tela são da artista plástica
Lúcia Helena de Assis.

Pintora há quase 40 anos, ela já expôs seus trabalhos em
instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banestes,
Telemar, Correios e Telégrafos, Assembléia Legislativa e Tribunal de
Justiça.

A exposição vai até 10 de junho, das 12 às 17 horas. A Justiça
Federal fica na Rua São Francisco, 52, Cidade Alta.

Telefone: (27) 3183-5109 - E-mail: secom@jfes.jus.br - Site: www.jfes.jus.br.
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3º JEF de Vitória recebe ações de moradores de mais 15 municípios

Santa Maria de Jetibá, Santa
Leopoldina, Serra, Domin-
gos Martins, Marechal
Floriano e Anchieta.

Isso foi possível com a
aplicação da nova regra de
distribuição de processos
entre os Juizados Especiais
Federais de Vitória.  Assim,
as petições iniciais que versem
sobre matéria previdenciária
passam a ser distribuídas entre

os três juizados, indepen-
dentemente do domicílio do
autor, na seguinte proporção:
25% para o 1º JEF, 25% para
o 2º JEF e 50% para o 3º JEF.
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Antes disso, o
Provimento nº 4, de 21/03/
2005, da Corregedoria-
Geral da Justiça Federal da

2ª Região, limitava a compe-
tência do 3º JEF às deman-
das em matéria previden-
ciária propostas por pessoas
com residência no município
de Vitória. As demandas em
matéria previdenciária
propostas por pessoas com
residência em outros municí-
pios e todas as demandas
em matéria não-previden-
ciária eram distribuídas entre
o 1º e o 2º JEFs.

Mudança na localização física altera números dos telefones
da 1ª VF-Criminal e da 5ª VF-Cível

Visite a exposição “Um novo olhar sobre a natureza”
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