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SJPE divulga relação de aprovados em seleção de estágio

A

Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE) divulgou,
nesta terça-feira (13), o
resultado final do processo seletivo
para estagiários de nível superior. Os
novos estagiários vão atuar na sede da
JFPE (bairro do Jiquiá), nos Juizados
Especiais Federais (JEFs), que fica no
bairro de Santo Antônio e na Subseção
Judiciária de Jaboatão dos Guararapes.
A Portaria n° 09/2015, de 13 de janeiro
de 2015, com a relação dos aprovados,
pode ser acessada no Diário Oficial
Eletrônico da 5ª Região, no portal da
JFPE. Os classificados já começarão a
ser contatados pelo Setor de Estágio
neste mês de janeiro. Ao todo, foram
disponibilizadas vagas para
c o n t ra t a ç ã o i m e d i a t a p a ra o s
aprovados dos cursos de
Administração, Biblioteconomia,
Ciências Contábeis, Direito e
Jornalismo. Para os estudantes de
Ciências da Computação
(Especialidade “Sistemas” e
Especialidade “Redes”), a seleção foi
realizada para cadastro de reserva e as

Com o objetivo de disponibilizar mais
espaço e bem estar aos servidores, a
Secretaria de Administração (SECAD)
vem realizando realocação de setores
no edifício-sede e no Anexo 2 da JFPE.
A Contadoria foi transferida do 1º
andar do edifício-sede para o 1º andar
do Anexo 2, espaço que também será
ocupado pela Assessoria Jurídica, que
antes funcionava no 2º andar do Anexo
2. O setor de Arquivo continua
funcionando no 1º .andar do Anexo 2,
no entanto grande parte do acervo foi
transferido para um novo prédio,
construído no entorno do depósito,
localizado no estacionamento. O
depósito possui área de 923 m². As
novas instalações já estão
funcionando normalmente.

Novo teto para o RGPS

vagas serão preenchidas no período da
vigência do concurso. Os estagiários
terão carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 845, acrescida de R$ 7 por dia de auxílio-transporte.
Todos serão assegurados contra acidentes pessoais. A vigência do contrato de
estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

CONFIRA O NÚMERO TOTAL DE
CLASSIFICADOS POR CURSO Administração - 24 (vinte e quatro);
Biblioteconomia - 9 (nove); Ciências da
Computação (Redes) - 1 (um); Ciências
da Computação (Sistemas) - 15 (quinze);
Ciências Contábeis - 20 (vinte); Direito 184 (cento e oitenta e quatro);
Jornalismo - 24 (vinte e quatro).

Campanha “Natal mais solidário”: 108 cartas adotadas por servidores

A

J u s t i ç a Fe d e ra l e m
Pernambuco (JFPE)
promoveu, pelo terceiro
ano consecutivo, a campanha “Natal
m a i s S o l i d á r i o ”, o n d e o s
magistrados e servidores adotaram
cartas com pedidos de presentes

Setores ganham nova localização em 2015 Metas do CNJ são atingidas

de crianças para presenteá-las. No total,
108 cartas advindas dos Correios e dos
filhos dos funcionários terceirizados da
JFPE foram adotadas. Os presentes
foram depositados durante o mês de
dezembro na árvore de Natal da SJPE,
montada no hall do edifício-sede. Já a

entrega dos presentes foi feita na sextafeira (19/12). Em relação à campanha
de arrecadação de quantias nos
envelopes, o valor recolhido conseguiu
adquirir 190 cestas básicas e brindes,
distribuídos entre os prestadores de
serviço e funcionários terceirizados.

A partir de 01/01/2015, o novo teto
para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) será de R$
4.663,75, em virtude do reajuste de
6,23%, conforme Portaria 13, de
9/01/2015. O teto anterior era de R$
4.390,24. Com isso, a RP, que é a parcela da base de contribuição que excede o
teto do RGPS, sofrerá alteração para os
participantes patrocinados. Por
exemplo, o participante com renda de
R$ 8.000, em dezembro de 2014, tinha
uma RP de R$ 3.609,76. Com a
mudança, a partir de janeiro/2015, terá
uma RP de R$ 3.336,25.
.

pelas Turmas Recursais

As Turmas Recursais atingiram as metas
estabelecidas pelo CNJ: a Meta 1, julgando
uma quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos em
2014 e a Meta 2, referente ao julgamento de
80% dos processos distribuídos em 2011
nas TRs. No total, 31.314 processos foram
julgados e 20.307 ações distribuídas em
2014. Na 1ª TR, 10.174 foram distribuídos
e um total de 16.743 foram julgados. A 1ª
TR tem como membros os juízes federais
José Baptista de A. F. Neto (Presidente),
Flávio Roberto Ferreira de Lima (2ª Rel.) e
Paulo Roberto P. de Pinho (3ª Rel.). Na 2ª
TR, 10.133 processos foram distribuídos e
um total de 14.571 julgados. A 2ª TR é
composta pelos juízes federais Jorge André
de C. Mendonça (Presidente), Frederico
Augusto L. Koehler (2ª Rel.) e Kilce Anne P.
C. de Mendonça (3ª Rel.). Em 15/ /12/14,
foi instalada a 3ª TR, aprovada através da
Resolução nº 27/2014 do TRF5. Três
magistrados foram designados para
compô-la: Claudio Kitner, Polyana Falcão
Brito e Joaquim Lustosa Filho.

