
 
 
 
 

 

Ano X - 2014 – n. 12 

“Não basta saber, é preciso também aplicar; não basta querer, é preciso também fazer.” Johann Goethe 

SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

VOLUNTÁRIOS 

 

O Coordenador do Juizado Especial Federal 
da Seção Judiciária do Estado do Acre, Juiz 
Federal Substituto Herley da Luz Brasil, faz 
saber que, no período de 20 a 31/10/2014, 
estarão abertas as inscrições para o 
processo seletivo de conciliadores da 4ª 
Vara.  
A seleção visa ao preenchimento de 06 
(seis) vagas existentes e a formação de 
cadastro reserva, havendo classificação até 
o 20º colocado.  Para se inscrever, o 
candidato deverá preencher, imprimir e 
assinar o requerimento que estará à 
disposição dos interessados no endereço 
eletrônico da Seccional (www.jfac.jus.br) e 
entregá-lo, juntamente com os documentos 
indicados no edital, na sede desta 
Seccional.  
A função de conciliador não é remunerada e 
constitui título para fins de contagem de 
tempo de atividade jurídica, conforme a 
Resolução nº 75/2009, do Conselho 
Nacional de Justiça, e a Resolução nº 
40/2009, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e pode conceber 
pontuação na prova de títulos, nos 
concursos dos Tribunais Regionais 
Federais, nos termos do art. 1º, § 7º, da 
Resolução nº 32/2008, do Conselho da 
Justiça Federal. 
O edital está disponível no seguinte 
endereço eletrônico: www.jfac.jus.br. 

Ação Cuidando da Saúde - 2014 

 
A ação Cuidando da Saúde edição 2014 será 
realizada no dia 10 de outubro pelo Centro de 
Saúde Rosângela Pimentel, em frente ao 
auditório, no horário de 8 às 15 horas. 
Veja a programação: 
 Aferição de pressão arterial; 
 Teste de glicemia – de preferência em 

jejum; 
 Teste rápido (hepatite B e C, HIV e 

sífilis); 
 Pré-agendamento PCCU para exame no 

Centro de Saúde; e 
 Vacinação contra hepatite B, febre 

amarela, tétano e gripe – trazer a 
carteira de vacinação. 

 

Campanha de doação de 
brinquedos para o Dia das 
Crianças 

 
A campanha para arrecadação de brinquedos para 
as crianças do Educandário Santa Margarida está 
sendo um sucesso. Além de brinquedos, foram 
arrecadados sapatos, sandálias de borracha, 
escovas de dente, creme dental e fraldas 
descartáveis. Quem ainda não doou, poderá fazê-lo 
até o dia 9 de outubro, depositando sua doação em 
uma das caixas coletoras espalhadas pelo prédio da 
JF. A entrega da arrecadação será no dia 11 de 
outubro, às 16h30.  

http://www.jfac.jus.br/

