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Prova para juiz federal substituto acontece no domingo, 
5 de fevereiro. Candidatos devem chegar com uma hora 
de antecedência
 Acontece no domingo, 5 de fevereiro, a primeira prova escrita do XIII Concurso para Juiz Federal Subs-
tituto da 2ª Região. A prova será realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), às 13 

horas, e terá duração de cinco horas. Segunda fase do processo seletivo, a prova escrita tem caráter 
eliminatório e classificatório, valendo dez pontos.
 A Comissão Organizadora e Examinadora do concurso público lembra que os candida-
tos deverão chegar no local da prova com uma hora de antecedência e que os portões da PUC 
serão fechados às 12h45. 
 Todos os documentos, como editais, resoluções e comunicados referentes ao XIII Con-
curso para Juiz Federal Substituto da 2ª Região estão disponíveis na página do TRF2 na inter-
net (www.trf2.jus.br), no portal “Transparência Pública”. ACOS/TRF2

Concurso para servidores da 2ª Região: inscrições se 
encerram às 14 horas de 3ª feira (7/2)

 Termina na próxima terça-feira, 7 de fevereiro, às 14 horas (horário de Brasília), o 
prazo para inscrição no concurso destinado à formação de cadastro reserva e ao provimen-
to de cargos técnico-administrativas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e 
das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (Estados que são abrangidos 
pela 2ª Região). 
 A realização do concurso está a cargo da Fundação Carlos Chagas.
 A aplicação das provas objetivas, redação e estudo de caso está prevista para o 
dia 25/03/2012 enquanto que a aplicação das provas práticas está prevista para os dias 26/05 e/ou 27/05; 02/06 e/ou 
03/06/2012. O candidato deverá optar, no ato da inscrição, por vaga no Estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo.
 As provas objetivas/redação/estudo de caso para todos os cargos serão aplicadas no mesmo dia, nos seguintes 
períodos: MANHÃ: cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades e o cargo de Analista Judiciário - Área 
Judiciária - Especialidade Execução de Mandados; TARDE: as demais áreas e especialidades de Analista Judiciário 
(com exceção de Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados). 

 Além da remuneração, o TRF da 2ª Região poderá oferecer, observadas as disposições legais vigentes:

 a) ingresso em quadro de Carreira, nos termos da Lei nº 11.416/2006; 
 b) participação nas despesas com assistência médica e hospitalar, extensiva aos dependentes; 
 c) reembolso parcial e proporcional para utilização de creche com sistema de livre escolha; 
 d) auxílio-alimentação, no valor mensal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); 
 e) auxílio-transporte, com custeio parcial das despesas com o deslocamento trabalho-residência e vice-versa.

Veja o edital no www.trf2.jus.br ou no www.concursosfcc.com.br.
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HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO:

TV JUSTIÇA
04 de fevereiro – sábado 18h30
06 de fevereiro – segunda-feira 21h30

TV CULTURA
04 de fevereiro – sábado 07h30

TV BRASIL 
(Brasília – canal 02)
05 de fevereiro– domingo 6h

Inscrições para estágio nas varas 
federais em Vitória/ES
 A Escola da Magistratura Federal – EMARF, através de seu Núcleo 
Regional de Vitória/ES, realizará processo seletivo para estágio em Vitória/ES. 
O concurso destina-se ao preenchimento de vagas para estagiários nas Varas Federais de Vitória, de acordo 
com as normas do edital constante no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação - Emarf).
 A jornada de estágio será de 20 horas semanais, no horário entre 12h e 19h, observado o turno esco-
lar 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 Universidade ou Faculdade reconhecida pelo MEC.
 O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$ 600,00 (seiscentos reais) e auxílio-
-transporte mensal. A seleção será feita por prova no dia 08/03/2012, no auditório do prédio da Seção Judi-
ciária do Espírito Santo (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória/ES), com início 
às 14 horas, e programa nas áreas de Direito Constitucional, Teoria Geral do Processo, Direito Civil – Parte 
Geral, Direito das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, e Direito Penal – Parte Geral (Vide Programa no 
Edital).
 As inscrições deverão ser realizadas até 06/03/2012 às 18 horas, mediante o preenchimento do for-
mulário padronizado de inscrição, que se encontra no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação 
Emarf), e encaminhados para o e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br. EMARF – Núcleo Regional de Vitória

Via Legal destaca impasse jurídico sobre a venda de emagrecedores

 A disputa que envolve a venda de inibidores de apetite e coloca em lados opostos o 
Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um dos 
destaques do Via Legal dessa semana. O programa é o primeiro inédito de 2012 e mostra 
como anda a polêmica que interessa a milhares de brasileiros que precisam de ajuda para 
controlar o peso. Viviane Rosa explica os argumentos dos dois lados que desde o fim do 

ano passado travam uma batalha judicial sobre o tema.
 Outro assunto abordado nesta edição envolve a expansão do metrô na capital paulista. Por ordem da Jus-
tiça Federal, os responsáveis pelas obras terão de garantir moradia a uma família que há décadas ocupa imóveis 
públicos abandonados na região. Os prédios serão demolidos para permitir a construção da linha. A reportagem é 
de Erica Resende.
 A retirada de famílias de locais impróprios também é o tema da reportagem que vem do sul do país. Nara 
Sarmento acompanhou uma comitiva da Justiça Federal que esteve na praia de Cidreira, onde as construções 
irregulares ameaçam o meio ambiente. O diferencial neste caso é que, antes de decidir o destino dos moradores, 
a juíza que analisa o processo resolveu fazer uma inspeção para ver de perto a realidade retratada na denúncia 
apresentada por ambientalistas. 
 Do Rio de Janeiro, Denise Moraes mostra que, embora o preconceito tenha reduzido nos últimos anos, 
quem faz uma tatuagem ainda corre riscos de perder o emprego. Um médico, aprovado em concurso público, só 
conseguiu assumir a vaga na Aeronáutica depois de recorrer à Justiça. Por causa de episódios como este, a dica de 
especialistas é que a pessoa prefira tatuar partes do corpo que podem ser cobertas com maior facilidade.
 Juliano Domingues conta que por muito pouco uma dívida tributária não inviabilizou a recuperação de 
um dos clubes de futebol mais tradicionais do nordeste. O Santa Cruz precisou recorrer à Justiça Federal para con-
seguir a liberação de parte dos recursos conseguidos com a venda de um jogador. O dinheiro havia sido bloqueado 
para garantir o pagamento de impostos não recolhidos durante outra negociação. 
 O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de outras 25 emissoras regionais. Confira os 
horários de exibição e assista também pela internet. www.vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com 
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