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Aniversariantes
Ministro
Fernando Gonçalves
STJ

Ministro
Nilson Vital Naves

STJ

Arthur de Paula Lopes Almeida
Gab. Des. Rogério Fialho
Paulo Henrique Luna da Silva
Administração Predial
Inocência Maria da C. Brito Viana
Gab. Des. Paulo Roberto Lima
Roseane de Souza Lira
Divisão da 2ª Turma
Edvaldo Lins dos Santos
Apoio Especial
Heron Ribeiro de Oliveira
Gab. Des. Barros Dias

O TRF5 divulgou,
no site da instituição
nesta terça-feira, o
resultado do X
Concurso Público
para Juiz Federal
Substituto e a rela-
ção com os 10 can-
didatos aprovados.
Os candidatos realizaram a última etapa
do concurso (prova oral), na segunda e
terça-feira, desta semana. A seleção teve
o objetivo de suprir a demanda nas
Seções Judiciárias dos seis Estados que
integram a 5ª Região (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,

TRF5 divulga resultado
do X Concurso para Juiz

Alagoas e
Sergipe).
Inicialmente,
foram ofereci-
das sete vagas,
mas o concurso
também formou
cadastro de
reserva para

ocupar as vagas que surgiram durante o
prazo de validade do concurso. Os apro-
vados passaram por todas as etapas do
concurso, que incluiu uma prova objetiva,
duas provas subjetivas, prova de títulos e
a prova oral. Os novos juízes tomam
posse no dia 19 de maio nesta Corte.

Em virtude das obras de recuperação e
reforma no telhado do auditório do Pleno,
a Biblioteca do TRF5 estará fechada
para o atendimento ao público externo.
De acordo com a diretora da DIAP,
Roseana Faneco, a conclusão das obras
está prevista para os próximos dez dias.
Nesse período, a biblioteca funcionará
apenas para empréstimo e recebimento
dos livros.

Biblioteca suspende
atendimento

Nesta quarta-feira, o Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) dá início ao ciclo de
debates sobre a psique humana. Após a
exibição do filme Melhor Impossível,
será a vez da discussão da película. O
debate terá início às 10h, na Sala das
Turmas, com o psicólogo Roberto
Alcântara (especialista em psicoterapia
cognitivo-comportamental). Informações
com Fabiana Kovacs, ramal 9252.

Comportamento
humano em destaque

O Restaurante Terraço Buonafina (16º
andar do TRF5) está oferecendo mais
uma opção na forma de pagamento.
Com o objetivo de oferecer maior
comodidade à clientela, a direção
passou a receber também os cartões
de bandeira Visa. Agora o pagamento
das despesas poderá ser realizado
com dinheiro e cartões de crédito e
débito.

Restaurante amplia
pagamento com cartões

Semana de
homenagens para
as mães do TRF5
O TRF5 vai proporcionar
às servidoras, nas manhãs
dos dias 03 a 07 de maio,
uma semana de atividades
em homenagem ao Dia das
Mães. A iniciativa visa promover
a confraternização no ambiente de
trabalho, enaltecendo a capacidade
feminina de conciliar a vida pessoal e
profissional. Para homenagear as mães
nesse período, estão programadas uma
sessão de fotos, palestras e curso de
scrapbooking. As servidoras
interessadas em participar da sessão de
fotos devem fazer o agendamento com
Juliana ou Marcos, pelo ramal 9051. Na próxima sexta-feira, técnicos da

Prefeitura do Recife estarão no TRF5
aplicando a vacina contra a gripe A (H1N1)
em gestantes, idosos acima de 60 anos,
adultos com idades entre 20 e 39 anos e
pessoas com doenças crônicas. A
vacinação ocorrerá, das 9h às 13h, no hall
de entrada do edifício-sede. O Setor de
Enfermagem, do Núcleo de Assistência à
Saúde, lembra que para ser vacinado o
servidor precisa apresentar documento
de identificação e carteira de vacina, caso
não possua o cartão de vacinação, a
Prefeitura fornecerá um comprovante.
Mais informações: 9866/ 9297/9296.

Doação de sangue
O paciente Francisco Cauby
Saraiva Franco, internado no

Hospital Esperança, solicita doação
de sangue ao Hemope.

Informações com Tereza 9663.

Vacina contra gripe A

Dia da Educação


