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QUARTA (Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Até o dia 30 de junho, os estagiários de
nível superior com conta-poupança na
Caixa Econômica Federal terão que abrir
uma conta para o recebimento das bol-
sas do TRF5. Os estudantes deverão
apresentar originais e cópias de identida-
de, CPF, comprovante de residência e
de matrícula na instituição de ensino. A
medida segue orientação do Banco
Central para  que os pagamentos não
ocorram através de contas direcionadas
à poupança. Mais informações: 9441.

Estagiário deve abrir
conta corrente

A campanha de combate ao
sedentarismo, promovida pela DAMS,
acaba de receber um reforço de peso,
resultado de parceria com a Academia
Base Fitness, que concederá descontos
para servidores do TRF5. O desconto
será de 20% nas mensalidades e 50%
na matrícula e nas avaliações físicas e
nutricionais. A Base oferece diversos
tipos de modalidades físicas.
Informações: 3242.8407 ou
www.academiabase.com.br

Academia oferece
descontos a servidores

O prazo de inscrição para o concurso do
Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) encerra nesta semana. O
certame é destinado ao preenchimento
de vagas para o cargo de Promotor de
Justiça. As inscrições serão realizadas
nas agências credenciadas da Caixa
Econômica Federal, até o dia 13 de
junho, e na Internet, através do site da
Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), até a quinta-
feira (12 de junho).

Concurso do MPPE
inscreve até dia 12

Na próxima sexta-feira, Dia de Santo
Antônio, os associados da Asserjufe
se reúnem na festa junina “Forró da
Veia Cega”. O arrastapé será
realizado a partir das 21h, no Clube
Internacional do
Recife (Benfica).
A animação da
festa ficará por
conta do cantor
Maurício
Ramalho e o
grupo Nordes-
tino no Forró.
Informações:
9581.

Asserjufe promove
Forró da Véia Cega
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Dia do Educador Sanitário

Dia da Marinha Brasileira

O tema “Formalização do contrato
administrativo e respectivas etapas”,
encerrou, na tarde de ontem, o último
módulo do Programa de aperfeiçoamen-
to da Gestão de Contratos, promovido
pela Secretaria Administrativa do TRF5.
O assunto foi abordado pelos servidores
Célio Marques (Diretoria Geral) e Rogério
Piquet (gabinete do desembargador
federal Paulo Roberto), que fizeram um
detalhamento dos procedimentos de
cada uma das etapas de elaboração do

contrato administrativo. O programa de
aperfeiçoamento tem por objetivo
oferecer ao gestor de contratos as
ferramentas necessárias ao bom

Gestores de contratos do TRF5 concluem último
módulo do curso

desempenho de
suas funções, apresentando
a legislação e os
procedimentos que
regulamentam esse campo
de atuação. Hoje e amanhã,
os gestores participam de
oficinas práticas no

laboratório de informática. Os trabalhos,
coordenados pelo servidor Laureano
Montarroyos, objetiva a implantação do
sistema informatizado de contratos.

É tempo de
fogueira, comidas
típicas e ‘arrastapé’,
mas é tempo também de
redobrar os cuidados para
evitar queimaduras. Para
acender fogueira, o ideal é
usar óleo de cozinha, e não
álcool ou querosene. Quem
gosta de soltar fogos deve ter
atenção redobrada, comprar
fogos de artifício em lojas
especializadas, armazenar em
local frio, seco e longe do
alcance das crianças e não
reutilizar os fogos que tenham
falhado.
Fonte: Portal da Saúde


