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SEGUNDA

Aniversariantes

Outubro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Desembargador Federal
Ubaldo Cavalcante

Juíza Federal
Carolina de Souza Malta

SJPE

Juiz Federal Mário de
Azevedo Jambo
SJRN

Antônio Otaciano Macedo
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Luciano Augusto Souza Ramos
Gab. Des. Marcelo NavarroProfissionais e estudantes uni-

versitários de todas as áreas
ainda poderão participar do
Concurso de Monografias so-
bre a Constituição de 88, pro-
movido pelo TRF da 5ª Re-
gião com patrocínio da Caixa
Econômica Federal. As ins-
crições foram prorrogadas até
o dia 31 de outubro e os tra-
balhos deverão versar sobre o
tema “O Impacto Sociojurídico
da Criação do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região no Nordeste
pela Constituição Federal de 1988”.
Serão premiadas as três melhores

Prorrogada inscrição para
concurso de monografias

monografias em duas catego-
rias (profissional e graduando).
Na categoria profissional, os
prêmios correspondem a R$
10 mil, R$ 5 mil e R$ 2 mil e,
na categoria graduando, são
de R$ 5 mil, R$ 2 mil e R$ 1
mil, respectivamente. Além
dos prêmios em dinheiro, a
melhor monografia de cada
categoria será publicada na
revista da Escola de
Magistratura Federal da 5ª

Região (Esmafe5). As inscrições devem
ser feitas no NDRH (sede da Esmafe5).
Informações: (81)3425.9818.

Em comemoração ao Dia do Servidor, no próximo
dia 28, o TRF5 realizará a palestra “Qualidade e
Produtividade no Serviço Público”. O tema será
ministrado pelo juiz federal William Douglas (4ª
Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro),
mestre em direito, professor universitário e
conferencista da Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro (EMERJ).

Por conta do
horário de verão
(19 de outubro a
15 de fevereiro),
que está em
vigor nas regiões
Sul, Sudeste e
Centro-oeste, os
servidores do TRF5 devem ficar atentos
ao horário de Brasília para não perderem
o prazo de coleta dos malotes para
encaminhar remessas. A Seção de
Malotes do TRF5 lembra aos usuários
que a entrega deve ser antecipada em
uma hora, passando das 14h para as
13h. Informações: 9392/9393.

Novo horário para
encaminhar
remessas

O Núcleo de Odontologia da DAMS voltou a
realizar consultas clínicas para os servidores e
estagiários de nível médio do TRF5. O serviço
conta com uma equipe de profissionais com
especialização em diversas áreas, como
periodontia (tratamento de gengiva), extração,
restaurações, pequenas cirurgias  (gengioplastia e
retalho), além de aplicações de flúor e laser para
aftas e herpes. Informações ou agendamento de
consultas pelo ramal 9296.

Atendimento odontológico na DAMSTribunal comemora Dia
do Servidor com palestra

Em homenagem ao mês do Servidor,
o Sintrajuf/PE está promovendo
diversos debates com o objetivo de
discutir propostas para reformulação
da estrutura de carreira dos servido-
res do Judiciário Federal. No TRF5, o
encontro será na próxima quarta-feira,
às 16h, na Sala das Turmas.

Plano de Carreira


