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Justiça Federal realiza seleção para conciliador e
estagiários de Direito
A Justiça Federal em
Alagoas realiza processo
seletivo para conciliador e
também estagiários do curso de Direito. No primeiro
caso, a área de atuação são
os Juizados Especiais Federais em Maceió e na Central
de Conciliação. O edital já
está disponível através do
site da JFAL
(www.jfal.jus.br), na aba Inscrição Disponível (seleção).
Já a seleção para estágio, trata-se do preenchimento
de cadastro de reserva para as varas federais e turma recursal - situadas na sede da Seção Judiciária do Estado - e
nas Subseções Judiciárias de Arapiraca, União dos Palmares e Santana do Ipanema. O valor da bolsa auxílio é de
R$ 845,00, além do auxílio-transporte.
Seleção para Conciliador - O processo seletivo destina-se
ao cadastro de reserva da Seção Judiciária de Alagoas, em
Maceió. As inscrições seguem até o dia 21 de setembro.

A realização da prova subjetiva será dia 11 de outubro,
no prédio-sede da JFAL. A
título de doação, devem ser
entregues duas latas/pacotes
de leite em pó, as quais serão distribuídas às instituições beneficentes do estado.
Seleção para Estágio - As
inscrições iniciaram segundafeira (17) e seguem até 28 de
setembro. No prazo, o candidato deverá preencher a
ficha de inscrição disponibilizada no site da Seção Judiciária de Alagoas, fazendo opção pelo local onde concorrerá à vaga. A prova será dia 17 de outubro, às 8h, com
duração de 5 horas, na sede da JFAL. O candidato que
passar nas provas e for chamado, também terá direito a
recesso de 30 dias, sem prejuízo do pagamento da bolsa.
Os candidatos devem cursar a partir do 5º período.1
Mais informações: 2122-4266/4373/1456/4205, das
9h às 18h e no edital.

Agentes de segurança da Jfal participam de curso
promovido pelo TRT/AL
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
(TRT/AL) promoveu, no período de 10 a 14 de setembro, o Curso de Formação de Agentes de Segurança,
com aulas teóricas e práticas realizadas no auditório da
Escola Judicial (Ejud 19) e em um estande de tiro fiscalizado pelo Exército brasileiro. O treinamento teve carga
horária de 40 horas/aula e foi ministrado pelos agentes
de segurança Helcio Nalon Alves e Bruno Costa da
Motta, do TRT de São Paulo.............................................
O curso foi destinado a 18 agentes, sendo 15 do
TRT/AL e três da Justiça Federal. As últimas oito horas
de aulas foram reservadas à prática de tiro real e avaliação.
Agentes da Jfal em aula de tiro.

JFAL INTERATIVO

Edição 113 - 2ª Quinzena / Setembro

11ª Vara: Seção de Saúde realiza ação em
Santana do Ipanema

Sevidores de Santana do Ipanema realizando ginástica laboral.

A médica da JFAL, Andreia Souto realiza exame com servidor da subseção de Santana do Ipanema.

As profissionais da Seção de Saúde da Justiça Federal em Alagoas iniciaram visitas às subseções do Estado
com o propósito de realizar a prevenção de doenças, por meio dos exames
periódicos de saúde. O primeiro destino foi a 11ª Vara, em Santana do Ipanema, porque obteve o maior número
de adesão.
A ação está regulamentada pela
Portaria 0547/2015, Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, que institui o
Programa de Exames Periódicos de
Saúde, visando a promoção, prevenção e acompanhamento da saúde de
magistrados, servidores ativos, servidores requisitados e sem vínculo, lotados neste TRF5.
Durante a visita, a médica da JFAL, Andreia Cavalcante Souto, fez avaliação clínica do servidor, abrangendo anamnese laboral, rastreamento de sinais de stress,
de uso abusivo de álcool/drogas e tabagismo. Também
foram realizados exames físicos e análise dos resultados
dos exames previamente solicitados.
A fisioterapeuta Morgana Bastos realizou organização do Posto de Trabalho, blitz postural e orientação
profissional. Vários servidores participaram da ação,
inclusive a juíza federal, titular da 11ª Vara, Camila Monteiro Pullin Milan.
As próximas visitas devem ser agendadas na Seção
Saúde, pelo número 2122-4369.

ANIVERSARIANTES DA QUINZENA
19/09 JOÃO ALONSO VITÓRIO DA COSTA JANUÁRIO
19/09 JOSÉ DONATO DE ARAÚJO NETO
20/09 MARIA ESTER JUCÁ NOGUEIRA LAGES
20/09 CARLOS JORGE NEPOMUCENO DANTAS
20/09 MÁRCIA ALBUQUERQUE DE LIMA
21/09 BECLAUTE OLIVEIRA SILVA
21/09 CARLINDO CASSIMIRO DA SILVA
22/09 ERIKELME SANTOS GOMES SILVA
24/09 MÍRIAN DA SILVEIRA MONTE

24/09 ERIK JOSÉ XAVIER DE MELO
25/09 ALEXANDRE SANTOS VIANA
27/09 WESLEY MAZONI DA SILVA
27/09 MARIA EVELYNNE DIAS CÂMARA
28/09 HELCI RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR
29/09 LUCIEUMA MOREIRA CAVALCANTE
29/09 JULIANA DE ALBUQUERQUE FERRAZ VILELA MARQUES
29/09 JULIANA JOSUÉ RAPOSO CARVALHO
29/09 ÍTALO GOMES DOS SANTOS
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