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Aniversariantes
Juiz Federal Edvaldo
Batista da Silva Júnior
SJPE

Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho Neto

SJCE

Aldelita de Oliveira Moraes
DAMS
Lindemberg Guimarães Nobre
Apoio Especial
Adeildo Moura dos Santos
Apoio Especial
Rafael Novais de Souza
Cavalcanti
Secretaria Administrativa
Clayton Vieira dos Santos
VIP Segurança
Luciano José dos Santos
Soservi

Carne de sol
Chester

Escondidinho de charque

Galinha cabidela

Lasanha

Classificados
Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9021

Dia do Folclore

Até a próxima sexta-feira,
magistrados e servidores
do TRF5 e das Seções Ju-
diciárias da 5ª Região po-
derão se candidatar a uma
vaga para o curso de
Mestrado Profissional em
Gestão Pública para o De-
senvolvimento do Nordeste
– Programa de Pós-Gradu-
ação da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE). Estão sen-
do subsidiadas 25 vagas, que contam

Inscrição para Mestrado
termina nesta sexta-feira

com o percentual de 80%
do valor da mensalidade
pago pelo Tribunal. De acor-
do com a diretora-geral do
TRF5, Sorária Caio, “a inici-
ativa tem o objetivo de ca-
pacitar funcionários gradua-
dos da Justiça Federal de
primeira e segunda instân-
cias para programas públi-
cos de desenvolvimento re-

gional e local”. Informações: 2102.2176
ou www.ccsa.ufpe.br/mpane

O juiz federal
Manoel Erhardt
(3ª Vara-PE) pro-
feriu ontem, na
SJCE, a palestra
de abertura do
Curso de Direito
Previdenciário
abordando o
tema “A Previdência do Servidor
Público”. As aulas acontecem até o
dia 13 de setembro e serão trans-
mitidas, através de videoconferên-
cia, para o TRF5 e demais Seções
Judiciárias da Região.

Curso é apresentado
por videoconferência

Servidores da Secretaria
Judiciária participam, nes-
ta semana, do curso de
Desenvolvimento e
Integração de Equipes,
ministrado pela psicóloga
Tereza Nunes. O curso
teve início na manhã de ontem e se esten-
derá até a próxima quinta-feira, das 8h30
às 12h30, no auditório da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região.

Psicóloga ministra curso
para integrar equipesCentenas de estudantes de Direito parti-

ciparam, na manhã de domingo, da pro-
va de Seleção para Estágio no TRF da
5ª Região, ocorrida na Faculdade Maurí-
cio de Nassau, no Derby. Realizada das
9h às 13h, a prova constou de 50 ques-
tões objetivas e uma redação sobre o
tema “Responsabilidade Civil do Esta-
do”. O gabarito da prova e outras infor-
mações podem ser obtidas no endereço:
http://www.trf5.gov.br/servicos/
CartazEstagio2006Direito.html

Universitários participam de Seleção para TRF5

DAMS encerra campanha de Combate ao
Câncer de Boca.


