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A Subseção Judiciária de Ouricuri 

disponibilizou o resultado final da 

seleção de estágio remunerado da 

área de Direito. O universitário Ga-

briel Gomes do Nascimento Pereira 

alcançou a 1ª colocação e deve 

comparecer à subseção, para assinar 

o termo de compromisso no dia 11 de 

março. Outros quatro estudantes 

foram classificados e formarão 

c a d a s t r o  d e  r e s e r v a .  M a i s  

informações podem ser obtidas 

através do telefone (87) 3967-4700.

as tardes dos dias 25 e 
27/02, foram realizadas as Naulas da 2ª etapa do curso 

de Formação de Concil iado-
res, iniciado no mês de janeiro. 
Nessa etapa, realizada no Auditório 
do Anexo 2 do edifício-sede da JFPE, 

os 17 conciliadores passaram por for-
mação presencial, onde puderam tirar 
dúvidas e compartilhar experiências 
com o tutor Dartanhan Vercingetorix, 
juiz federal substituto da JFCE, por meio 
de videoconferência. Na ocasião, várias 
informações foram passadas aos

participantes, a exemplo de situações 
que acontecem em mutirões. “As par-
tes devem ser atendidas por ordem de 
chegada e o intervalo de tempo entre 
cada audiência deve ser de aproxima-
damente dez minutos”, detalhou o tu-
tor. O curso foi dividido em três etapas:

Na 1ª, o tutor disponibilizou textos na 
web para que os alunos respondessem 
perguntas no Fórum eletrônico; a 2ª 
fase presencial e a etapa final, que será 
um estágio supervisionado. Nesse 
momento, os alunos poderão discutir
suas impressões finais sobre o estudo e 
fazer um texto explicando como 
funciona um centro de conciliação.

Futuros conciliadores da SJPE passam por formação presencial

O juiz federal da 20ª vara, Paulo Rober-
to Parca de Pinho, realizou mutirão de 
audiências no fórum da JFPE, no dia 27 
de fevereiro. O objetivo foi tentar uma 
conciliação entre a União e os donos de 
imóveis atingidos pela passagem de li-
nhas de transmissão de energia elétrica, 
que moram nas imediações das obras do 
Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. Foram feitas 28 audiências 
com 19 acordos homologados, sendo os 
respectivos processos extintos. Tam-
bém foram expedidos alvarás para pa-
gamento das indenizações. Um novo 
mutirão com o mesmo objetivo está 
previsto para acontecer em 26/03.

De 28 a 30 de abril, a cidade do Recife 
vai sediar o I Fórum de Memó-
ria do Judiciário do Norte-Nordeste, 
trazendo como tema “Tecendo a rede 
de museus e centros de memória do 
Judiciário do Norte-Nordeste”. O en-
contro é destinado aos servidores do 
judiciário nacional que trabalhem 
com memória institucional. As ins-
crições gratuitas devem ser feitas no 
site da JFPE e também através de pre-
enchimento de ficha de inscrição, que 
deve ser enviada para o e-mail 
memojust@tjpe.jus.br. O objetivo 
final é formar uma rede de memória, 
elaborando uma carta de intenções 
para a formatação da rede nacional.

ervidores da Justiça Federal 
podem se inscrever em 41 cur-
sos gratuitos, na modalidade SEaD (Ensino a Distância), ofe-

ferecidos pela Escola Nacional de Ad-
ministração Pública (Enap). Serão 
ofertados cursos como Atendimento ao 
Cidadão, Ética & Serviço Público, Gestão 
estratégica de pessoas e planos de 
carreira e Legislação aplicada à ges-
tão de pessoas, por exemplo. Para se 
inscrever, os interessados devem en-
viar e-mail para  capacitacao@cjf.jus .br 
com as seguintes informações: nome do 
curso escolhido, período de realiza-
ção, carga horária, nome completo, 
cargo/função, lotação, e-mail e telefo-
ne para contato. Após a realização da 
inscrição, o solicitante receberá um e-
mail confirmando a participação no 
curso. Ao final do curso, os servidores 
deverão encaminhar cópia do certifi-
cado para fins de controle estatístico do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). Mais 
informações podem ser obtidas
pelo site da Enap ou nos telefones (61) 
3022-7247 ou (61) 3022-7246. 
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Subseção de Salgueiro homologa
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I Fórum de Memória do
Judiciário NO/NE abre inscrições    

Ouricuri: Seleção de estágio 

Confira abaixo alguns cursos, que estão 
com inscrições abertas, duração e carga 
horária:
1. Atendimento ao Cidadão
Período de realização: De 08/04 a 28/04. 
Carga horária: 20horas/aula. 
2. Ética e Serviço Público
Período de realização: De 08/03 a 28/03. 
Carga horária: 20horas/aula. 
3. Orçamento Público
Período de realização: De 15/04 a 12/05. 
Carga horária: 30horas/aula. 

4. Gestão de Contratos de TI
Período de realização: De 1º a  22/04. 
Carga horária: 30
5. Legislação aplicada à gestão de 
pessoas - Lei nº 8112/90
Período de realização: De 6/5 a 2/6.
Carga horária: 30
6. Noções Gerais de Direitos 
Autorais 
Período de realização: De 08/04 a 
05/05. 
Carga horária: 15

horas/aula. 

horas/aula. 

horas/aula. 
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