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Bom Clima

Severina Ferreira da Silva

Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da secretária

Encerram, no dia 15 de outubro, as  inscrições para
o concurso de monografias “O Impacto
Sociojurídico da Criação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região no Nordeste pela Constituição
Federal de 1988”. O concurso é promovido pelo
TRF da 5ª Região com patrocínio da Caixa
Econômica Federal. Estudantes e profissionais de
qualquer área poderão participar do concurso, que
vai premiar os três melhores trabalhos em duas
categorias: profissional (R$ 10 mil/5mil/2mil) e
graduando (R$ 5mil/2mil/1mil). As inscrições devem
ser feitas no Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 (NDRH), no Anexo I.
Outras Informações: 9818 ou 9307.

Concurso de monografias recebe
inscrições até dia 15

Na próxima quinta-feira, às 19h,
o  desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria será
um dos palestrantes do projeto
Quinta Jurídica, na  sede da
Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, em Natal. O
debate versará sobre “Os
Reflexos do Novo Código Civil
no Direito Tributário” e contará

Luiz Alberto debate sobre Direito Tributário
com a participação do juiz
federal Marco Bruno Miranda
(19ª Vara-PE) e da advogada
Elza Cirne. O evento é
promovido pelo núcleo da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região em
parceria com o Instituto
Potiguar de Direito Público.
Informações: www.jfrn.gov.br.

Permanece campanha
de vacinação contra
hepatites no TRF5

A Procuradoria Geral do Estado (PGE)
realiza, até o dia 19 de outubro, inscri-
ções para estágio de Direito. São ofere-
cidas 70 vagas, sendo 10%  para porta-
dores de necessidades especiais. Os
interessados devem se inscrever no site:
www.ipad.com.br/pge. Data e horário das
provas serão divulgados entre os dias 28
de outubro e 9 de novembro, no mesmo
site onde foi feita a inscrição.

PGE realiza inscrições
para estágio de Direito

A Seção de Benefícios do
TRF5 informa aos servidores,
comissionados e requisitados, que não
possuem o plano da SulAmérica, que a
importância referente ao auxílio-saúde
será depositada em folha suplementar,
no início de outubro. A folha suplementar
será retroativa ao mês de janeiro/2008 e
terá direito ao benefício quem estiver
com a documentação completa, incluindo
comprovante desmembrado de cada
segurado. Maiores esclarecimentos
pelos ramais 9864 e 9865.

Auxílio-saúde será
depositado em
folha suplementar

Durante a campanha de vacinação
contra a hepatite (A e B), promovida
este mês pela Divisão de Assistência
Médica e Social, foram vacinados 230
servidores. A partir desta semana, o
Setor de Enfermagem da DAMS estará
à disposição das pessoas que recebe-
ram a vacina no ano passado e deve-
rão receber a 2ª dose e/ou 3ª dose
contra a doença. Informações: 9296.


