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Perfil

Aniversariantes
Luciana T de Souza Falcão
Gab Desª Margarida Cantarelli
Ewerson Carlos Braz Miranda
Gab. Des. Marcelo Navarro
Paulo Ferrer de Morais Júnior
Gab. Des. Ridalvo Costa
Pollyana Dutra de Morais
Gab. Des. José Baptista

Servidor ganha Espaço PSI no Tribunal

Time “A” lidera
o campeonato

Terminam hoje
inscrições para
estágio na área
de Informática

Classificados

Pratos do DiaMaminha ao vinhoFrango xadrez
Bobó de camarãoLingüiça de frangoFilé de peito

Panqueca

In
fo

rm
aç

õe
s

de
 r

es
po

ns
ab

ili
da

de
do

 r
es

ta
ur

an
te

Vendo Kadett Lite 94 (1.8) com
ar, gasolina, 2 portas. Em
perfeito estado de uso e

conservação. R$ 7.800,00
Tratar com Costa (ramal 9123)

Pernambucana do Recife, Sarah Leite
Ribeiro é técnica judiciária concursada
do TRF/5ª desde 93. Graduada em
Enfermagem com habilitação em
Saúde Pública pela UFPE, Sarah
sempre trabalhou no Serviço Médico,

estando hoje na Seção
de Perícias Médicas.
Nas horas de folga,
gosta de praticar
atividades físicas e
desfrutar da companhia
da família.

Na penúltima rodada do Campeonato
dos 15 anos do TRF, o time A venceu o
E por 1 x 0 e é o líder, com 7 pontos. O
time C ganhou do B por 2 x 1 e está com
6 pontos. Já o B tem 4 pontos e encerrou
sua participação. O time E está na
lanterna com zero ponto ganho. Com
esses resultados, só os times A, C e D
têm chances de conquistar o título.

A Seção de Assistência Psicológica da
Divisão de Assistência Médica e Social
e a Seção de Tecnologia e Internet da
Subsecretaria de Informática criaram o
Espaço PSI, cujos objetivos são
ampliar e facilitar o acesso dos
usuários ao serviço de Psicologia.
Nesse espaço, os servidores podem
solicitar informações, buscar
orientações ou promover discussões
sobre questões na área da Psicologia.
No Espaço PSI é possível esclarecer

dúvidas sobre o funcionamento do
Plano Interno de Saúde, obter mais
informações sobre psicoterapias e
orientações sobre formas de controle e
prevenção do estresse. Para ter
acesso à Seção de Assistência
Psicológica, basta clicar no link
Benefícios da página principal da
intranet. No canto inferior esquerdo
está o link do Espaço PSI. Não é
necessária nenhuma identificação do
servidor.

BB em Sergipe
apóia Justiça
O Banco do Brasil em Sergipe vai
apoiar uma série de eventos
culturais que serão promovidos
pela Seção Judiciária daquele
Estado, entre eles a inauguração
da nova sede do Juizado Especial
Federal, prevista para 11 de
novembro próximo. Entendimentos
neste sentido foram mantidos
entre o diretor do Foro da Seção
Judiciária de Sergipe, juiz federal
Carlos Rebêlo Júnior, e o gerente
de do Banco do
Brasil, Everaldo
Guimarães Moreira.
O novo Juizado vai
funcionar na Praça
Camerino.

Juiz federal Carlos
Rebelo e o gerente

Everaldo Moreira

Adilson e Macedônio
em lance disputadoTermina às 19h desta quarta-feira o

prazo de inscrição da prova de
seleção para estágio remunerado,
na área de informática desta Corte.
O objetivo é preencher quatro vagas
e formar
banco de
reserva. A
prova de
seleção
será
realizada
na próxima
sexta-feira,
às 9h, na
Escola de
Magistratura
Federal da
5ª Região
(Esmafe/
5ª), na rua
do Brum. Na ocasião, o candidato
deverá apresentar retrato 3X4,
comprovante de matrícula ou
declaração contendo o período do
curso, histórico escolar e curriculum
vitae. Poderão se inscrever através
do e-mail conectividade@trf5.gov.br
os alunos a partir do 5º período.


