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QUARTA
Juíza Federal Karla de
Almeida Miranda Maia
SJCE

Sérgio Caetano da Silva
Quarta Turma

Luiz Carlos Targino Dantas
Diretoria Geral

Fúlvio Cândido L. L. Guimarães
Bom Clima

Doação de sangue
O servidor Nilo Moraes Júnior

(gabinete do desembargador Paulo
Gadelha) solicita doação de sangue
para o seu tio, que está internado no

Hospital Protolinda e necessita da
doação para fazer uma cirurgia

cardíaca. A doação deve ser feita no
Hemope, em nome de José

Henrique da Silva Moraes.

O ministro Francisco Falcão visitou,
semana passada, o desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, no
Gabinete da Presidência do TRF5, no
Recife. Além da conversa sobre
questões do interesse jurídico nacional,
a visita teve como objetivo entregar
pessoalmente o convite para a homena-
gem ao ministro Djaci Falcão, que acon-
tecerá na próxima sexta-feira, durante o
seminário “Djaci Falcão: O Juiz e o
Homem Público, 90 anos de vida”, no
Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Paraibano de Monteiro, Djaci Falcão veio
para o Recife ainda adolescente e
bacharelou-se em Direito pela Faculdade
de Direito do Recife. Foi Juiz de Direito e
desembargador do Tribunal de Justiça e
do Tribunal Regional Eleitoral de

Ministro Francisco Falcão visita
TRF5 e convida para homenagem
ao ministro Djaci

Pernambuco. Galgou os mais altos
degraus da magistratura, chegando ao
Supremo Tribunal Federal, que presidiu
no biênio 1975/1977. Em 1994, foi
homenageado pelo TRF5 quando seu
nome foi escolhido para nomear o
edifício-sede desta
Corte de Justiça.

A programação do evento inclui
palestras, lançamento de livro e entrega
de prêmios de concurso de
monografias sobre a atuação do
ministro Djaci Falcão. O seminário será

Seminário homenageia ministro Djaci Falcão

realizado das 10h às
18h30, na Sala de
Sessões do Tribunal
Pleno, sede do
TJPE, no Recife.

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

Permuta

Encerram, na próxima sexta-feira, as
inscrições para o curso on-line –
Desenvolvimento Gerencial e Gestão
de Pessoas, oferecido pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal (CJF). O curso tem o
objetivo de oferecer uma visão
sistêmica dos processos de liderança

de equipes para a superação de
desafios e metas de organização. A
capacitação faz parte do estágio
supervisionado, 2ª fase do Curso On-
Line - Qualificação Profissional:
Instrutoria. Os interessados podem
efetuar suas inscrições pelo site
www.jf.jus.br/cjf.

Curso on-line sobre Gestão de Pessoas

As inscrições para o Concurso Nacional
de Remoção 2009 estão abertas até 14
de agosto. Podem participar da seleção
servidores do Conselho da Justiça Fede-
ral e da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus, que não tenham sofrido
penalidade de advertência no último ano
e não estejam indiciados em sindicância
ou processo administrativo disciplinar. Os
interessados na remoção por permuta,
entre servidores, para outra localidade
onde haja órgãos da Justiça Federal,
devem  acessar o site www.jf.jus.br e
preencher o requerimento de remoção.

Inscrições para
Concurso Nacional
de Remoção

Francisco Falcão e
Luiz Alberto Gurgel


