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O Núcleo da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região
no Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo para
estagiários da Vara Federal da Subseção de São Mateus/ES.

A contratação será realizada após aprovação em concurso, que ocorrerá
no dia 1º de agosto de 2009, de 9 às 12 horas, na sede da Justiça Federal
em São Mateus, situada na Avenida Coronel Constantino Cunha, nº 1.334,
Fátima.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no site
www.jfes.jus.br ou na Vara Federal de São Mateus, até o dia 24 de julho de
2009. O candidato aprovado terá direito a uma bolsa mensal no valor atual
de R$ 442,00, para cumprir uma jornada de 20 horas semanais, no horário
entre 11h30 e 19h30, observado seu turno escolar.

Os interessados em participar do concurso deverão estar cursando, à
época da admissão, entre o 6º e o 9º períodos de Direito em uma das
faculdades conveniadas.

A seleção far-se-á por prova escrita, sem consulta, composta por
quatro questões discursivas, distribuídas entre as seguintes disciplinas: Direito
Constitucional, Teoria Geral do Processo, Direito Civil – Parte Geral, Direito
das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos e Direito Penal – Parte Geral.

Confira o Edital e a Ficha de Inscrição.

Seminário nacional sobre “Justiça Constitucional”
será transmitido por videoconferência para o ES

Será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto de 2009,
no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro, das 9h às
19h, o Seminário Nacional sobre “Justiça Constitucional”, como
parte do Curso de Justiça Constitucional.

O evento faz parte das comemorações do centenário do
prédio do CCJF e será transmitido por videoconferência para a
Justiça Federal do Espírito Santo.

As inscrições para o público externo, servidores do TRF
e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro já podem ser feitas on
line pelo site da Emarf no link http://www2.trf2.gov.br/pecae/,
assim como já estavam sendo feitas para os magistrados federais
através do módulo do CAE. As inscrições na JFES devem ser
feitas pelo e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br .

Subseção de São Mateus abre inscrição para estagiário
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