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Encerram-se às 23h59 desta segunda-feira, dia 9 de 
maio, as inscrições para magistrados e servidores da Justiça 
Federal da 1ª Região interessados em concorrer à vaga de 
membro do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito da Justiça Federal 
da 1ª Região.

 O Edital 001/2016, assinado pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Hilton Queiroz, está de acordo 
com a Resolução Presi 09, que instituiu o Comitê Gestor 
Regional da 1ª Região de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição – CGR-Priori. O Comitê integra a Rede 
de Priorização do Primeiro Grau, constituída de todos os 
tribunais brasileiros e coordenada pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

Entre as atribuições do CGR-Priori estão as de fomentar, 
coordenar e implementar os programas, projetos e ações 
vinculados à Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, promovida pelo CNJ, na esfera 
de atividades da Justiça Federal da 1ª Região. 

 Outra importante atribuição do Comitê é interagir 
permanentemente com o representante do TRF da 1ª 
Região na Rede de Governança Colaborativa do Poder 
Judiciário, com o Comitê de Gestão Estratégica Regional da 
Justiça Federal da 1ª Região (CGER-TRF) e com os Comitês 
Institucionais de Planejamento Estratégico do Tribunal e 
das seccionais.

As inscrições podem ser efetuadas com o preenchimento 
do formulário acessível no portal do Tribunal, no link 
"ELEIÇÕES CGR-Priori". O resultado da eleição está previsto 
para ser divulgado no portal do TRF 1ª Região, na internet, 
a partir das 14h do dia 16 de maio de 2016.

A íntegra do Edital 001/2016, contendo todas as diretrizes 
do certame, está no portal do Tribunal em "Avisos".

Inscrições para preenchimento de vagas no Comitê 
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de 

Jurisdição encerram-se nesta segunda-feira

Curso representa audiência de conciliação e envolve 
mais de 50 alunos na Justiça Federal no Tocantins

Os 58 alunos do I Curso de Capacitação de Conciliadores da 
Justiça Federal no Tocantins participaram na última quinta-feira, 
dia 5, de três audiências simuladas de conciliação. A experiência 
prática faz parte da programação do curso que teve início na 
segunda-feira, dia 2, e continuou até a sexta-feira, dia 6, na 
sede da Seção Judiciária, em Palmas. Os futuros conciliadores 
poderão atuar em Palmas, Araguaína e Gurupi.

[Leia mais]

Último dia para as inscrições no Prêmio de Boas 
Práticas de Gestão promovido pela Ajufe

O prazo de inscrições para o “Prêmio Ajufe: Boas Práticas 
de Gestão” termina nesta segunda-feira, dia 09. Promovido 
pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), o evento 
tem por objetivo destacar casos de boa governança na Justiça 
Federal e colher sugestões para a melhoria dos serviços 
prestados.

Dividida em cinco categorias, a premiação se destina a 
magistrados federais, servidores da Justiça Federal, advogados 
públicos, membros do Ministério Público Federal, delegados 
da Polícia Federal, advogados, estudantes e ao público em 
geral.

Os interessados em participar deverão preencher a ficha de 
inscrição, disponível no portal da Ajufe (www.ajufe.jus.org.br), 
com as informações solicitadas a respeito da prática, e enviá-
la para o e-mail premio@ajufe.org.br. No caso de envio de 
ficha incompleta ou de não observância da especificação para 
apresentação da boa prática, o candidato será desclassificado.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 20 de 
maio de 2016 no portal da Associação.

Corte Especial Administrativa tem novo horário

A partir da próxima quinta-feira, dia 12, as sessões da 
Corte Especial Administrativa do Tribunal terão início às 
14h30. Veja como ficou o calendário das sessões dos órgãos 
julgadores do TRF da 1ª Região.

Na próxima quarta-feira, dia 11, será realizada na 
Espaço Pontes de Miranda, às 9h, a posse, para o 
biênio 2016/2018, dos desembargadores federais 
Gilda Sigmaringa Seixa e João Luiz Sousa nos cargos de 
coordenadora regional e vice-coordenador regional, 
respectivamente, dos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região (Cojef); dos desembargadores federais Cândido 
Ribeiro e Néviton Guedes nas funções de diretor e vice-
diretor da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região 
(Esmaf); do desembargador federal Antônio Souza 
Prudente no cargo de diretor da Revista do TRF-1ª 
Região e da desembargadora federal  Maria do Carmo 
Cardoso na função de coordenadora do Sistema de 
Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região  (SistCon).

Desembargadores federais assumem 
cargos no dia 11


