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Aniversariantes

26 Outubro Kleber de Melo Barbosa
Material e Patrimônio

SEGUNDA
A servidora Maria Valéria da

Fonseca (2ª Turma) solicita doação
de sangue ao Hemope, em nome
de sua mãe, Maria de Fátima Vila

Nova da Fonseca, internada no
Hospital Santa Joana. Informações:

9546 (Rossana) ou 9542 (Heitor).

Doação de sangue

Os módulos “Direitos e
garantias fundamentais”,
“Direito Processual Cons-
titucional” e “Direito Tri-
butário na Constituição”
serão apresentados no
seminário em
homenagem aos 20
anos da Constituição do
Estado de Pernambuco.
O seminário, realizado
hoje e amanhã, pela Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE), reúne magistrados,
servidores, estagiários e operadores do
Direito. A solenidade de abertura será
comandada, às 14h30, pelo

Seminário reúne magistrados
e servidores na JFPE Nesta quarta-feira, o TRF5 realiza

a implantação da nova etapa dos
Sistemas Integrados de Gestão
da Justiça Federal (SIGJUS),
projeto do Conselho da Justiça Federal
(CJF) que busca unificar os sistemas
administrativos na Justiça Federal. O en-
contro, destinado aos diretores de Recur-
sos Humanos, servidores e coordenado-
res do SIGJUS nas Seções Judiciárias da
5ª Região, ocorrerá, das 11h às 18h, na
Sala das Turmas e será aberto, às 9h, pelo
presidente Luiz Alberto Gurgel de Faria.
Em seguida, haverá o debate “O Novo Mo-
delo de Gestão da Justiça Federal”. Os
secretários administrativo e de Recursos
Humanos do CJF, Misael Guerra e Antônio
Carlos também participam do evento.

SIGJUS inicia
nova etapa

desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
(presidente do TRF5),
pela juíza federal
Joana Carolina Lins
Pereira (diretora do
Foro da JFPE) e pela
Procuradora Luciana
Grassano de Gouvêa
Melo (diretora da

Faculdade de Direito do Recife). Em
seguida, o desembargador federal
Francisco Cavalcanti profere a palestra
“O novo regime jurídico do mandado de
segurança”.

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
divulgou o resultado preliminar do
Concurso Nacional de Remoção a
Pedido Mediante Permuta 2009. Os
servidores que participam do concurso
devem verificar seus dados na listagem
geral. De acordo com a Secretaria de
Recursos Humanos (SRH), o candidato
que detectar alguma informação equivo-
cada, ou julgar que foi prejudicado,

poderá entrar com recurso contra o
resultado. Porém, o servidor deve ficar
atento ao prazo, que se encerra às 19h
do próximo dia 28. Quem não tiver mais
interesse em ser removido deverá
desistir até a data estabelecida, mesmo
que seu nome não conste do resultado
preliminar. Informações pelo site
www.jf.jus.br  no link Concurso Nacional
de Remoção 2009.

CJF divulga lista de classificados para remoção

Comunicado

Os servidores do TRF5 que ainda não
completaram o esquema de Vacinas
contra hepatite A e B, devem
comparecer ao Setor de Enfermagem
do Núcleo de Assistência à Saúde para
receber as doses restantes. O
descumprimento dos prazos altera a
eficácia das vacinas, já que o esquema
incompleto deixa a pessoa vulnerável à
doença. Informações: 9297.

Vacina contra
hepatite A e B

O TRF5 fez a doação ao Comando Militar
do Nordeste de dois veículos (modelo
blazer executiva), que estavam em desuso
nesta Corte. Um carro será destinado ao
Hospital Geral do Recife (HGR) e outro
ao Grupo de Artilharia de Campanha
(GCA). A entrega foi formalizada, na
semana passada, durante encontro entre
representante do Exército e os diretores

do TRF5 Sorária Caio (DG), Vladislave
Leite (Secretaria Administrativa), Carlos
Maurício Melo (Apoio Especial) e Ricardo
Bouwman (Material e Patrimônio).

Tribunal faz doação de
veículos ao Exército


