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Aniversariantes

Alessandra Mª Leal de Medeiros
Folha de Pagamento
Mª das Montanhas Pereira Barros
Administração Predial

Carne ao molho ferrugem

Bacalhau ao Brás

Sarapatel de b
ode

Dobradinha

Cozido

Classificados

Monza 89/90 SLE 2.0, 2p, gas,
alarme, completo. Sílvio Barros,

ramal 9188 ou 8801.7356.

Membros do CNJ e do Ministério Público são
nomeados pelo presidente da República.

Para normatizar a
averbação dos
contratos de em-
préstimos em fo-
lha de pagamento,
o presidente do
TRF5 Francisco
Cavalcanti assi-
nou a ordem de
serviço nº 13 (19/

05/2006), que estabelece mudanças nas
normas para a concessão. Ficou determi-
nado que as margens consignáveis serão

TRF normatiza procedimentos
para empréstimo consignado

solicitadas exclusivamente pelo servidor,
através de requerimento dirigido ao
diretor da Divisão de Pagamento de Pes-
soal e serão disponibilizadas no dia se-
guinte à solicitação, a partir das 15h. Os
contratos com servidores requisitados
não serão averbados, ficando sob inteira
responsabilidade das operadoras finan-
ceiras os contratos celebrados. A Ordem
de Serviço ainda determina que a mar-
gem consignável não será fornecida entre
os dias 10 e 15 de cada mês, por conta
do fechamento da folha salarial.

O Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco está recrutando ser-
vidores da Justiça Federal para
atuar como mesários na próxima
eleição. O convite do juiz Luciano
de Castro Campos é dirigido aos
funcionários do TRF5 que votam
na 149ª Zona Eleitoral do Recife
e residem nos bairros de Boa Vi-
agem, Imbiribeira e Ipsep. Os
servidores interessados em
atuar no pleito de 2006 serão
recompensados com dois dias
de folga por cada dia trabalhado.

TRE recruta servidor
para atuar na eleição

Para melhor atender aos servidores, o
Setor de Microinformática informa que
na abertura de chamados técnicos o
usuário deverá relatar o problema e in-
formar o nº do TOMBO do patrimônio
no equipamento (CPU, monitor, impres-
sora). A partir daí, a solicitação é ca-
dastrada no sistema help desk, que de-
monstra o Setor, ramal, configuração e
histórico de ocorrências, entre outras
informações relevantes para agilizar o
atendimento.

Abertura de chamados técnicos
Forró pé-de-serra, culinária tí-
pica e um show com os canto-
res Nádia Maia e Lenílson Fi-
lho são as principais atrações
do São João do TRF/2006.
Além de muita animação, os
servidores, terceirizados e
estagiários poderão desfru-
tar de boa música, churras-
quinhos e refrigerantes. A
festa junina acontece na
próxima quarta-feira, a partir das 18h, no
pátio de entrada do Tribunal.

Celta 1.0, 2004, 4p, alarme, vi-
dro e trava elétricos, cd player,

único dono. 9921.4713

Palio 2003, 4p, ar, trava, alarme e
vidro elétrico. Tratar com Kátia,

9974.1045

São João no Tribunal

Vende-se um Siena ELX, 1.3,
16v, ano 2002, completo. Flávia,

ramal: 9523


