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QUINTA
Josefa de Lima Ferreira
Gab. Des. Paulo Roberto

Aline Soares de Oliveira
Plenário

Djair Correia da Silva
Soservi

Para facilitar a comunicação
interna no Tribunal, a Diretoria
Geral disponibilizou uma lista

telefônica completa na Intranet. O
usuário poderá fazer a busca pelo

nome do servidor ou pelo setor.
Qualquer sugestão ou correção de

dados deverá ser feita à DG,
através do ramal 9287.

Lista Telefônica

Dia de combate à violência
contra crianças

Em virtude do período de
provas na maioria das
faculdades de Direito do
Estado, foi prorrogado até o
dia 6 de julho o prazo de
inscrição para a segunda
edição do “Estudos
Estagiários de Matérias de
Interesse da Justiça
Federal”, que ocorrerá nos
dias 13 e 14 de julho, numa
promoção do Gabinete do
desembargador federal Francisco de
Queiroz Bezerra Cavalcanti. O evento,
que tem o objetivo de estimular a

Gabinete prorroga inscrição
para “Estudos Estagiários”

investigação de temas atuais
e de relevância para a Justiça
Federal, é dirigido a
estagiários do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) e da Seção
Judiciária de Pernambuco
(SJPE). O tema geral desta 
edição é “Controle Judicial
da Administração Pública”,
dentro do qual  os estagiários
poderão escolher um

assunto em particular a ser objeto de seu
estudo. Mais informações com Lídia ou
Luciana, pelos ramais 608/9610.

O tema “A Técnicas dos Processos
Repetitivos e a Vinculação das Instân-
cias Judiciais: Aspectos Relativos aos
Recursos Extraordinário e Especial”
será abordado, a partir das 16h30 de
hoje, pelo desembargador federal
Marcelo Navarro (vice-presidente do
TRF5), durante o 4º Encontro Interna-
cional de Direito Público. O evento,

promovido pela Asso-
ciação de Estudos
Científicos do Rio
Grande do Norte,
acontece até sábado,
no Hotel Pirâmide, em
Natal. O Encontro visa promover o
debate sobre temas atuais da área que
legaliza os costumes sociais.

Marcelo Navarro palestra em Encontro
Internacional de Direito Público

Os estudantes dos cursos de
Administração, Arquitetura,
Biblioteconomia, Engenharia Civil,
Jornalismo, Publicidade, Relações
Públicas e Serviço Social, que fazem
estágio neste Tribunal e estão no último
período, deverão providenciar junto às
instituições de ensino a certidão de
previsão de conclusão do curso. O 
documento deverá ser entregue ao Setor
de Acompanhamento de Estágio de 
Nível Superior, no Anexo I do TRF5.
Maiores informações com Myriam,
através do ramal 9835.

Estagiário do TRF
deve informar
conclusão de curso

O Posto de Atendimento da Caixa Econô-
mica Federal informa aos servidores
sobre a promoção Bônus Bike, oferecida
pela CAIXA Seguros. Até o dia 31 de
agosto, o cliente que contratar um seguro
de automóvel  com débito em conta, à
vista ou parcelado, receberá um descon-
to  especial para a compra de uma bicicle-
ta (Houston - Foxer Hammer). Informações:
www.caixaseguros.com.br/bonusbike.

Caixa Seguros
oferece bônus bike

Servidores do
Judiciário, fami-
liares e amigos
estarão reuni-
dos, no dia 
10 de junho,
para a 15ª
edição da
festa junina
promovida
pela 
Asserjufe.
As bandas
Capim com Mel, Forró
Tora Aço, Cicinho do
Acordeon e Antônio Paulino são as
principais  atrações do Forró da Véia
Cega, que será realizado no Clube
Líbano  (Pina), a partir das 21h.
Entrada franca para associados.
Informações:  9581.

Forró da Véia Cega


