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JFAC realiza provas do processo seletivo 
para estagiários 

As provas referentes ao processo seletivo para 

contratação de estagiários para a Seção Judiciária do 

Acre e Subseção de Cruzeiro do Sul foram realizadas 

na manhã do dia 24 de agosto (quarta-feira). Os 73 

candidatos dos cursos de Administração, 

Contabilidade, Informática e Letras realizaram a 

prova no auditório da JFAC em Rio Branco, já os 203 

candidatos do curso de Direito ocuparam o auditório 

da Sede da OAB/AC. Em Cruzeiro do Sul todos os 

concorrentes fizeram as provas no campus Floresta 

da UFAC. 

O resultado preliminar será divulgado na página da 
SJAC na data provável de 19/09/16 e os candidatos 
poderão interpor recurso no período de 20 a 
22/09/16. 

TRF1 realiza evento 
“Café com 

conhecimento” 

 
O Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região 
realizará 01 vez por mês, 
encontros para discutir e 
disseminar boa práticas 
de gestão nas áreas 
judiciárias e 
administrativas, visando 
implementar a gestão do conhecimento no Tribunal, 
nas Seções e nas Subseções judiciárias. As reuniões 
foram denominas “Café com conhecimento” e serão 
realizadas todas as sextas-feiras a partir do mês de 
agosto, no horário das 14 às 16 horas, em Brasília, e 
transmitidas simultaneamente por videoconferência 
para as Unidades da 1ª Região.  

A conversa acontecerá em um clima descontraído, e 
o público, em um ambiente de café, será convidado a 
interagir com perguntas e comentários. Os temas 
serão variados, abordando os diversos campos da 
gestão do conhecimento e sua relação com o 
cotidiano judiciário. 

O público-alvo são os gestores e servidores da 1ª 
Região, mas o encontro também contará com a 
participação de convidados do ramo e mediadores. 
As quatro primeiras datas escolhidas foram os dias 
26/08, 23/09, 21/10 e 25/11. Para se inscrever é 
necessário entrar em contato com a área de 
capacitação de cada Seccional. 
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JFAC promove evento sobre o Exame 
Periódico de Saúde (EPS) 

Na tarde do dia 01 de setembro (quinta-feira) foi 

realizado evento no auditório da JFAC para abordar e 

promover o Exame Periódico de Saúde (EPS), uma 

campanha voltada para a prevenção e cuidado com a 

saúde de magistrados e servidores. O médico perito, 

Santiago Junior, ministrou palestra sobre a 

importância do EPS e explicou alguns procedimentos, 

além de responder algumas dúvidas da plateia 

presente. Em seguida foi exibido um curta-metragem 

produzido por Jeronymo Artur com a participação de 

alguns servidores da Seccional. Durante o encontro, 

também foram distribuídos folders que continham 

alguns procedimentos e informações pertinentes ao 

Exame Periódico de Saúde. 

 

Ginástica Laboral 

Visando promover o bem-estar e a saúde, os 
servidores da Secretaria administrativa decidiram 
realizar encontros diários para a prática de ginástica 
laboral. A participação é livre e gratuita a partir das 
10 h na sala de treinamentos. O grupo já conta com 
uma média de 08 pessoas e busca adesão de mais 
participantes que queiram compartilhar desse 
intervalo importante de alongamento.  

As pausas preventivas de 10 minutos a cada 50 
minutos trabalhados estão previstas na Portaria Presi 
29 de 12/02/2016 expedida pelo TRF1 e tem como 
finalidade auxiliar os servidores que trabalham 
continuamente em meio eletrônico, com tarefas como 
digitação, processos eletrônicos e demais atividades 
correlatas. 

http://goo.gl/vy9rcD

