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A técnica judiciária Luanda Maria
Godinho de Araújo (Seção

Judiciária de Pernambuco) quer
permutar com servidor da Justiça

Federal em João Pessoa. Contato:
(081) 87132407 ou

luandamara83@hotmail.com.

Permuta
Dia do Profissional
da Informática

O Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humano (NDRH)
promove, no próximo dia 26/10,
mais uma turma do curso sobre
a nova Lei do Mandado de
Segurança. O curso será
ministrado pelo juiz federal
Francisco Barros e Silva Neto
(titular da 21ª Vara de
Pernambuco, professor e

NDRH inscreve para curso de mandado de segurança

O projeto de acessibilidade para
deficientes físicos produzido
pela Divisão de Infraestrutura e
Administração Predial (Diap) do TRF5
foi aprovado, na sexta-feira (09/10), pela
unidade de Engenharia e Arquitetura da
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª
Região, órgão do Ministério Público
Federal. O processo de licitação para as
adaptações já foi aberto. A proposta de
lay-out será reformulada a partir do hall
de entrada do edifício-sede e do anexo III.
Pelo novo desenho, haverá substituição
de duas faixas do piso que conduz ao
prédio, atualmente revestido de pedras
portuguesas para serem trocadas por
granito.

O Círculo de Leitura da Justiça Federal no Ceará
(JFCE) realizou, no início deste mês, uma campanha
de doação de livros infantis, roupas e brinquedos. O
material arrecadado foi doado aos filhos dos
servidores terceirizados que atuam na sede da JFCE
e no prédio do bairro de Aldeota. Idealizada pela
servidora Gisele Peixoto, a campanha contou com o
apoio da Direção do Foro, da Seção de Biblioteca e
da Comissão de Responsabilidade Socioambiental.

MPF aprova projeto
de acessibilidade
do Tribunal

JFCE doa presentes para filhos de terceirizados
doutor em Processo Civil), das
14 às 17h, na Sala das Turmas
do TRF5 (2º andar do edifício-
sede). O NDRH informa que
ainda está recebendo inscrições,
porém os interessados devem
se apressar porque restam
poucas vagas. Informações com
Cleide ou Zênia pelos ramais
9805 e 9821.

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Visite a sala da Asserjufe (16º andar) e
se informe sobre vantagens ofereci-

das aos associados. Ramal: 9581.

Asserjufe

O TRF5 abriu
inscrições para
credenciamento
de psicólogos
interessados em
prestar serviços
de psicoterapia a
magistrados e
servidores, bem
como seus
dependentes,
beneficiários do
Plano de Assis-
tência Psicológica

e Psiquiátrica (PAPP). O cadastramento
destina-se aos profissionais inscritos no
Conselho Regional de Psicologia da 2ª

Região, com consultórios localizados nas
cidades de Recife, Olinda, Paulista e
Jaboatão, que tenham experiência clínica
de dois anos, curso de especialização
em psicologia clínica ou formação de
psicoterapeuta. Para efetuar a inscrição,
os candidatos devem preencher o
requerimento de credenciamento,
apresentar currículo e cópia autenticada
da inscrição no Conselho (com a
respectiva certidão de regularidade) e do
certificado ou diploma do curso de
especialização, além de declaração de
que exerce a atividade em ambiente
adequado à prática da psicoterapia, de
acordo com as normas da profissão.
Informações: www.trf5.jus.br.

TRF5 abre inscrições para
credenciamento de psicólogos


