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Aniversariantes

O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria,
participa, nesta quarta-feira,
em Brasília da reunião do
Colégio de Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais.
O encontro objetiva unificar as
diretrizes estratégicas de
atuação, com base na cooperação mútua
entre as instituições. A reunião será
realizada na sala de reuniões do edifício
Ministros I, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O Colégio é formado
pelos cinco desembargadores federais

Presidentes dos TRFs se reúnem
em Brasília

que presidem os TRFs. Além do
presidente do TRF5, participam da
reunião os desembargadores federais
Jirair Aram Meguerian (TRF1), Paulo
Espirito Santo (TRF2), Roberto Haddad
(TRF3) e Vilson Darós (TRF4).
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A Justiça Federal em Alagoas
(JFAL) está com inscrições
abertas, até o dia16 de abril, para o
Serviço de Advocacia Voluntária. Para
participar, o candidato deverá preencher
o formulário de inscrição, disponível no
site da JFAL, informando as áreas do
Direito em que tem interesse em prestar
seus serviços. Os interessados devem
apresentar também originais e cópias do
documento de identidade e CPF,
diploma ou certificado de graduação,
currículo, comprovantes de residência e
de inscrição na OAB. Mais informações
pelo site www.jfal.jus.br.

JFAL abre inscrições
para advogados
voluntários

A Escola de Administração Fazendária (ESAF) está com
inscrições abertas para o Prêmio ESAF de Monografias
em Educação Fiscal e Financeira. Os temas do concurso
são “Promoção da Cidadania Fiscal e Financeira” e
“Gestão Pública e Controle Social”. Poderão concorrer
trabalhos individuais ou em grupo. Os candidatos podem
ser de qualquer nacionalidade e formação acadêmica,
além de estudantes que estejam cursando graduação. Os
interessados devem enviar trabalhos pelos Correios até o
dia 10 de maio. Informações: www.esaf.fazenda.gov.br.

Prêmio ESAF de Monografias

Os servidores requisitados devem
apresentar, até o dia 30 de março, a
declaração anual. A Seção de Benefícios
lembra que o documento é importante
para assegurar os benefícios de auxílio
pré-escolar, transporte e alimentação. A
declaração deve informar que o servidor
não recebe os referidos benefícios pelo
órgão de origem. Informações: 9864.

Servidores requisitados
devem apresentar
declaração anual

Até o dia 30 deste mês, os universitários
que estagiam no TRF5 devem trazer o
comprovante de matrícula relativo ao pri-
meiro semestre de 2010. O Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior informa que o documento é im-
prescindível para a renovação do contra-
to e a emissão do Termo de Compromisso
de Estágio. Informações: ramal 9835.

Estagiário precisa
trazer comprovante
de matrícula

Os servidores que
ainda não tomaram
a 2ª e 3ª doses da
vacina contra
hepatite A e B
devem completar

o esquema vacinal.
O NAS adverte que a
doença é altamente
contagiosa e pode provocar danos ao
fígado, como câncer e cirrose. A
vacinação é o método mais eficaz para
impedir a proliferação do vírus. Além
disso, o lote existente no TRF5 tem
prazo de validade até junho e a maioria
dos servidores não tomou as doses
que garantem a imunização.
Informações: 9296 e 9297.

Combate à hepatite


