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O programa Via Legal desta semana  traz reportagem, 
produzida pela equipe do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), a respeito de um aluno que passou em 
primeiro lugar em um concurso público, mas foi impedido 
de assumir o cargo devido a uma das formalidades exigidas 
pela banca examinadora do certame: a colação de grau. 
Porém, os desembargadores do Tribunal entenderam que a 
colocação obtida pelo candidato, no concurso, comprovou 
o aproveitamento dele e determinou sua posse.

O Via Legal é produzido pelo Conselho da Justiça Federal 
em parceria com os Tribunais Regionais Federais. O 
programa é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil além de 
em outras 19 emissoras regionais. Confira os horários de 
exibição e assista à programação também pela internet: 
www.youtube.com/programavialegal e www.youtube.
com/cjf.

TV Justiça:  20 de setembro (quarta-feira), às 21h; 21 de 
setembro (quinta-feira), às 12h; 23 de setembro (sábado), 

às 21h; 24 de setembro (domingo), 
às 16h e 26 de setembro (terça-
feira), às 12h; TV Cultura: 24 de 
setembro (domingo), às 6h30  
e TV Brasil: 24 de setembro 
(domingo), às 6h.

A Expedição da Cidadania, promovida pela Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), realizada, de 11 a 
15 de setembro, em parceria com diversas entidades, 
dentre elas a Justiça Federal da 1ª Região, o Governo 
do Maranhão, a Prefeitura de Santo Amaro/MA, a 
Previdência Social, a Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão (Fiema) e a OAB do Maranhão, possibilitou 
o acesso à Justiça e aos serviços básicos à população de 
Santo Amaro, no Maranhão, cidade que está entre as 
regiões de menor índice de desenvolvimento humano 
(IDH) do Brasil.

Durante o esforço concentrado, que foi patrocinado 
pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Itaipu 
Binacional, mais de mil audiências aconteceram em 
processos que envolviam aposentadoria, pensão por 
morte, salário-maternidade e auxílio-doença; 433 
acordos definitivos foram homologados e emitidos 
cerca de 700 documentos (RGs e CPFs) aos moradores 
da região e de outros 33 municípios vizinhos.

Ao todo, 14 juízes federais, entre eles o presidente 
da Ajufe, Roberto Veloso, atuaram no projeto 
voluntariamente, sem qualquer remuneração adicional 
pelo trabalho desenvolvido no município maranhense. 
Oriundos da Primeira Região, participaram da iniciativa 
da Ajufe os magistrados: Arthur Nogueira Feijó (SJMA); 
Bárbara Malta Araújo (SJMA); George Ribeiro da Silva 
(SJMA); Lino Osvaldo Serra Segundo (SJMA) e Michael 
Procópio Ribeiro Alves Avelar (SJMG).
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Os interessados em prestar o concurso público 
promovido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm 
até o dia 3 de outubro para realizar sua inscrição. São 20 
vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para 
os cargos de analista e técnico judiciário. Os vencimentos 
são de R$ 10.461,90 (nível superior) e de R$ 6.376,41 (nível 
médio). De acordo com o edital, o concurso terá validade 
de dois anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 
período. 

As vagas serão distribuídas para a sede, que fica em 
Brasília/DF, e para os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 
Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe) é o responsável pela organização do 
certame e pela elaboração das provas. 

Último concurso - A Fundação Carlos Chagas (FCC) 
organizou o último concurso do TRF1, em 2011. Na 
ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de 
provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. 
Durante os quatro anos de vigência do certame, mais de 
mil candidatos foram nomeados.

CONCURSO: Inscrições para o concurso do TRF1 
terminam dia 3 de outubro

Expedição da Cidadania realiza mais de mil 
audiências em Santo Amaro/MA

O Via Legal exibe reportagem sobre posse em 
concurso público

Expansão do PJe para classes criminais prevista 
para 20 de setembro é transferida 

para 23 de outubro

O cronograma de 
expansão do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) 
para os processos criminais 
da Justiça Federal da 1ª 
Região será ajustado em 
decorrência de questões 
administrativas e de conveniência do serviço. 
Esse ajuste consiste na transferência da expansão 
prevista para acontecer no dia 20 de setembro 
para o dia 23 de outubro, mantidas as demais 
datas.

Clique aqui e veja o cronograma atualizado.

Com informações da Ajufe.

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/institucional-expansao-do-pje-para-classes-criminais-prevista-para-20-de-setembro-sera-transferida-para-23-de-outubro.htm

