
Entorno do edifício-sede da JFPE vira pista de cooper para servidores   

Subseção de Petrolina 
realiza leilões em outubro
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Nos dias 10 e 24 de outubro, às 10h, a 

Subseção de Petrolina vai promover 

dois leilões, no auditório da JF do 

município. Entre os bens incluídos na 

hasta, estão terrenos, fazendas 

residências, galpões, veículos,  

câmaras frias, elevadores, tanques 

para fermentação e peças para veí-

culos. O edital pode ser acessado no 

site www.lancecertoleiloes.com.br. 

ervidores da Justiça Federal 
interessados em participar do SC o n c u r s o  N a c i o n a l  d e  

Remoção 2013 já podem enviar 
requerimento de solicitação, até o 
dia 9 de outubro. Poderão participar 
do concurso servidores do Conselho

da Justiça Federal (CJF) e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus. 
Para participar, o servidor deverá  
acessar o link “SINAR” (Sistema 
Nacional de Remoção), no Portal do CJF 
(http://www.cjf.jus.br/cjf) e imprimir 
o requerimento de inscrição.  O docu- 

mento, devidamente preenchido, 
deverá ser encaminhado ao dirigente 
máximo do órgão ao qual o cargo 
efetivo do candidato estiver vincula-
do,  podendo ser remetido via fax ou 
digitalização via e-mail, para o núme- 
ro ou endereço fornecido pelo respec-

tivo órgão. Caso o servidor pertença ao 
TRF, o encaminhamento será ao 
presidente, caso o servidor pertença à 
Seção Judiciária ou Subseção Judiciá-
ria, ao juiz diretor do foro.  A publica- 
ção dos resultados finais será feito no 
portal do CJF, provavelmente no dia 
26/11/2013. O edital do concurso po- 
de ser consultado no site do Conselho.

CJF abre inscrições para Concurso Nacional de Remoção 2013 

A JFPE está com inscrições abertas para 
processo seletivo de estagiários, nas 
áreas de Direito e de Informática. A 
oferta é de 49 vagas, sendo 45 para 
estudantes de direito (quatro dessas 
reservadas  para  portadores  de  
necessidades especiais), duas vagas para 
área de sistemas e duas para área de 
infraestrutura de redes. As inscrições 
custam R$25 e devem ser feitas até o dia 
2 1  d e  o u t u b r o ,  n o  e n d e r e ç o  
www.sustente.org.br. Os aprovados 
serão alocados no edifício-sede da JFPE, 
no Juizado Especial Federal e na 
Subseção de Jaboatão dos Guararapes, 
recebendo bolsa no valor de R$767,25 e 
auxílio transporte diário. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5) informa que as 
Olimpíadas da Justiça Federal, que 
acontecem com intervalo bianual, não 
serão realizadas este ano, passando 
para 2014 a realização do evento. De 
acordo com o TRF5, as olimpíadas 
foram adiadas pois o evento passará 
por uma reformulação em sua 
estrutura, com o fim de promover 
uma melhoria em seu formato.  

encarregado de manutenção 
predial da JFPE, Manoel OErotildes, sempre zelou pela 

sua saúde. Procurava caminhar em 
pistas de corrida em Camaragibe e na 
UFPE pela manhã, porém o horário 
atrapalhava sua rotina, já que ele tinha 
que acordar muito cedo para poder se 
exercitar antes de se dirigir ao 
trabalho. Há 3 anos, motivado pela 
necessidade de fazer exercícios e pelo 
tempo que gastava no trânsito voltan- 
do para casa, Manoel decidiu começar a 
caminhar no entorno do Fórum 
Ministro Artur Marinho. Mediu todo o 
percurso com trena, contabilizando 
900m, e iniciou seu treinamento. Hoje, 
ele caminha de segunda a quinta, após 
o expediente. “Aqui é um local seguro e 
a gente tem bastante contato com a 
natureza”, relata. Há 2 anos, os servi- 
dores da Seção de Licitação, João Batis-
ta e Ivan Ferraz, se juntaram a Manoel 
depois de vê-lo andar nas de- 
pendências do Fórum. Hoje, o grupo 
conta com 8 pessoas. Além da sensação 
de bem-estar, a caminhada melhora a 

a circulação,  deixa o cérebro mais 
saudável, protege contra derrames e 
infartos e afasta a depressão. Para os 
servidores, ainda existe outro benefício: 
como não saem mais em horário de pico, 
costumam levar menos tempo no trajeto 
de volta para casa. “Quando saia da JFPE 
às 18h, levava 50 minutos  para chegar em 
casa. Agora, como saio depois das 19h, 
chego em 10 minutos”, avalia. A criação de 
vínculos entre os servidores foi outro 
fator que motivou a caminhada.  

“Passamos uma hora e meia 
c o n v e r s a n d o  e n q u a n t o  n o s  
exercitamos, e com isso vamos 
estreitando os laços de amizade”, 
complementa João. O encarregado da 
manutenção predial aproveita para 
convidar mais pessoas a se juntarem 
ao grupo. “Quanto mais gente 
caminhando, melhor”. João também 
deixa seu convite. “Qualquer um 
pode fazer parte, é só se engajar com 
a nossa equipe”. 

JFPE seleciona
   estagiários 

SAÚDE | Servidores 
do Setor de Licita - 
ção Ivan Ferraz e 
João Batista se jun- 
taram ao encarre-
gado de manuten- 
ção predial, Manoel 
Erotildes para ca -
minhadas  noturnas 
n o  e n t o r n o  d o  
edif íc io-sede da 
JFPE. Local é seguro 
e promove contato 
com a natureza.

JFPE seleciona
   estagiários 

Ol i m p í a d a s  d a  J F
serão realizadas em 2014 
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