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O
Sergipe ganha nova vara federal

de Junho25
QUARTA

Seleção para estagiários será realizada 
no próximo domingo

Vacinação contra 
gripe e sarampo

SIAP atende no 4º 
andar

Inteligência emocional

Maria Auxiliadora M. da Silva
Setor Médico

Aniversariantes

presidente do 
Tribunal Re-

gional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de-
sembargador federal 
Francisco Wildo, e o 
diretor de Foro da 
Seção Judiciária de 
Sergipe (SJSE), juiz 
federal Carlos Re-
bêlo, inauguram, na 
próxima sexta-feira (27/06), às 10h, 
no município de Propriá, a 9ª Vara 
Federal da SJSE. Criada pela Lei nº 
12.011, de 4 de agosto de 2009, 

a nova vara  federal tem, no seu 
âmbito territorial de atuação, com-
petência materialmente comum, 
funcionando, igualmente, com 

As provas do 6º Processo Seletivo 
para estagiários de nível superior 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 serão realizadas 
no próximo domingo, 29/06, no 
Recife, em local a ser divulgado. 
Os candidatos realizarão prova 
objetiva composta por 30 ques-
tões específicas e 10 de Língua 
Portuguesa, além da redação. A 
seleção visa ao preenchimento de 
92 vagas para ingresso imediato 

e formação de cadastro de 
reserva. As vagas são destina-
das a estudantes que estejam 
regularmente matriculados 
nos cursos de Administração, 
Arquitetura, Biblioteconomia, 
Ciências da Computação (ou 
correlatas), Ciências Contá-
beis, Comunicação Social (Jor-
nalismo), Direito, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Publici-
dade ou Desing Gráfico, Relações 

O termo inteligência emocional 
tornou-se célebre a partir da pu-
blicação, por Daniel Goleman, em 
1995, de uma obra homônima 
que “virou” best-seller. Atual-
mente, o tema é frequentemente 
abordado em palestras relacio-
nadas à saúde no trabalho. Para 
quem se interessa em aprofundar 
o assunto, o NAS sugere a leitura 
do capítulo 3 do livro Contornos 
da Psicologia Contemporânea, 
organizado por Gleiber Couto e 
Sanyo Pires e publicado, em 2010, 
pela Editora Casa do Psicólogo. 
No referido texto, Fabiano Koich 
Miguel, pesquisador do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da Universidade São Francisco, faz 
um apanhado crítico da maneira 
como a questão vem sendo di-
vulgada, por meio de publicações 
científicas e leigas. O pesquisador 
critica as abordagens que advo-
gam reivindicações fabulosas para 
a inteligência emocional e afir-
mam que a mesma é imprescin-
dível para o sucesso no emprego, 
sem oferecer evidências empíricas 
para suas afirmações. 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) prossegue hoje, das 9h às 
14h, com a aplicação de vacinas 
contra a gripe e o sarampo. A 
vacinação é voltada para magis-
trados, servidores, estagiários e 
terceirizados. Podem se vacinar 
contra o sarampo as pessoas 
com idades abaixo de 50 anos, 
desde que e não tenham com-
provação de vacinação anterior. 
Já as doses da vacina contra a 
gripe serão aplicadas nas pes-
soas que ainda não tenham sido 
vacinadas em 2014, independen-
temente da idade. Informações 
pelos ramais 9866 ou 9296.

Desde a semana passada, a Sub-
secretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP) está 
funcionando, temporariamente, no 
4º andar. A mudança ocorreu, se-
gundo o diretor da SIAP, Vladislave 
Leite, em razão da substituição de 
parte da tubulação de ar condi-
cionado que passa pelo mezanino. 
Apesar da mudança, os ramais da 
referida subsecretaria continuam 
os mesmos.

Juizado Especial Federal 
Adjunto. A 9ª Vara Fede-
ral sergipana abrange os 
municípios de Amparo 
do São Francisco, Aqui-
dabã, Brejo Grande, Ca-
nhoba, Capela, Cedro de 
São João, Gararu, Gracho 
Cardoso, Ilha das Flores, 
Itabi, Japoatã, Malhada 
dos Bois, Muribeca, Neo-

pólis, Nossa Senhora de Lourdes, 
Pacatuba, Porto da Folha, Propriá, 
Santana do São Francisco, São 
Francisco e Telha. 
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