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Constituição de 88 é tema de
concurso de monografia
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Francisco Luiz Juvenal
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho

Sábado, 4 de outubro

Juiz Federal Raimundo
Alves Campos Júnior

 SJAL

Arnaldo Leite Pereira
Informática

Francisca Maria de Oliveira Alves
Assessoria Especial da Presidência

Veridiana Maria da Silva
Protocolo

Ítalo Rodrigues de Oliveira
Segunda Turma

Domingo, 5 de outubro

Lindinalva Antônia N. de Melo
Recursos

Edênio de Andrade Catunda
Arquivo

Cláudia Virgínia de Aguiar Silvestre
Pessoal

A Constituição de 1988, que está com-
pletando duas décadas no próximo do-
mingo (5 de outubro), servirá de inspira-
ção para o concurso de monografias pro-
movido pelo TRF5 com patrocínio da
Caixa Econômica Federal. Até o dia 15
de outubro, profissionais e estudantes de
qualquer área poderão inscrever traba-
lhos sobre o tema “O Impacto Sociojurí-
dico da Criação do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região no Nordeste pela
Constituição Federal de 1988". O con-
curso vai premiar os três melhores traba-
lhos em duas categorias (profissional e
graduando) e a primeira de cada catego-

ria será publi- ca-
da na revista
da Escola de
Magistratura
Federal da
5ª Região.
As inscri-
ções devem
ser feitas
no NDRH,
situado na
sede da
Esmafe5.
Informações: (81)
3425.9065.

Eleições 2008
No próximo domingo, a
população brasileira vai
eleger prefeitos e ve-
readores de todos os
municípios do País. A
eleição direta é um di-
reito conquistado com
muita luta e dever cívi-
co de todo cidadão.
Todos os funcionários públicos fede-
rais deverão honrar o compromisso

SJPE cadastra
psicólogos e
assistentes sociais
A Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE) estará cre-
denciando profissionais das
áreas de Psicologia e Assis-
tência Social para serviços periciais. As
inscrições devem ser feitas até o próxi-
mo dia 15, no Setor de Treinamento da
SJPE (Jiquiá). Os selecionados irão a-
tuar na 13ª Vara Federal, emitindo pare-
ceres e avaliações, entre outras ativida-
des inerentes às respectivas áreas. O
profissional credenciado será remunera-
do de acordo com a tabela de honorá-
rios, constante da Resolução n° 558, de
22/05/2007, do Conselho da Justiça Fe-
deral. Informações: www.jfpe.jus.br.

A Subsecretaria de Informática informa
aos magistrados e servidores que um
defeito na principal placa controladora
do equipamento de armazenamento de
informações processuais e administrati-
vas, denominado STORAGE, foi o cau-
sador da paralisação de todo o sistema,
no período de 22 a 26 de setembro. O
diretor  da Divisão de Produção e Suporte
Técnico, Arnaldo Pereira, explica que para

Nota de Esclarecimento
voltar à normalidade foi necessário confi-
gurar outro Storage, cujo volume atinge
algo em torno de 1.45TB, que  levou 72
horas (ininterruptas) de trabalho. A Subse-
cretaria esclarece que a IBM, fabricante
do equipamento, ainda está realizando
estudos para descobrir a possível causa
do dano, uma vez que não houve qual-
quer tipo de pane elétrica, de refrigeração
ou estrutural nas instalações do TRF5.

com a Justiça Eleitoral
e apresentar o compro-
vante da votação do dia
5 de outubro. Até o pró-
ximo dia 20, servidores
e requisitados do TRF5
precisarão trazer a xe-
rox do comprovante de
quitação eleitoral e

apresentar à Subsecretaria de Pessoal.
Informações: 9334.


