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Aniversariantes
Cristina Ferreira da Silva
Soservi
João Carlos V. Siqueira
VIP Segurança

Peixada
Moranga de charque

Moela na tigela
Frango à espanhola

Omelete de carne

Restam poucas vagas para o Curso de
Pós-Graduação em Planejamento e
Gestão Pública da FCAP. Também

estão abertas as inscrições aos cursos
de informática em Windows, Word

Básico, Excel Básico e Avançado, Word
Avançado e Power Point. Informações

no CDRH, ramais 9349 e 9307

Últimas vagas

Dia do Balconista

Dia do Comerciário

Classificados

Moto elétrica para crianças (feminina).
Bateria recarregável, com autonomia

de 3 horas. Tratar com Eduardo, 9078

Vendo um laptop Sony Vaio FS-
980, 1 giga, 80 HD, tela 15.4.

Informações: Marilda 9961.1134
ou Alda ramal 9291.

Vendo monitor LCD HP 17" e roteador
D-Link 802.11g/2.4 GHZ Wireless (sem

fio). Tratar com Flávia: 9978.7868.

Estudantes dos cursos
de Direito da Faculdade
Damas e da Aeso partici-
param de atividades
complementares,
durante a última sessão
do Pleno. Os estudantes
do primeiro e segundo períodos da
Damas são alunos do presidente
Francisco Cavalcanti e vieram
acompanhados do coordenador do
curso, Cláudio Brandão. Os alunos da

Estudantes de Direito têm aula
no Pleno

As inscrições para o concurso público do
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) devem ser feitas até hoje. Os
interessados poderão disputar 457 vagas
disponíveis para os níveis médio e
superior, com salários que variam de R$
1.697,06 a R$ 2.257,48. A inscrição deve
ser efetuada pelo site da Fundação
Carlos Chagas www.fcc.org.br ou nas
agências da Caixa.

Juiz de Direito aposentado e
professor de pós-graduação
da Faculdade de Maurício de
Nassau, Jackson Borges
lança sua quinta obra jurídica.
Trata-se do livro “Legitimação da
Constituição e Soberania
Popular”, publicado pela Editora
Método. A noite de autógrafos
acontece na quarta-feira, 8, a
partir das 18h, no foyer do
TRF5.

Jackson Borges
lança outro livro
jurídico no TRF5

Inscrições para o
concurso do TJPE
encerram-se hoje

Os servidores desta Corte têm até o dia
13 de novembro para fazer a entrega de
cópia do comprovante de votação no se-
gundo turno das eleições majoritárias de
2006, ocorridas no último domingo, 29.
Já os servidores que ainda não entre-
garam os comprovantes de votação do
primeiro turno, devem fazê-lo impreteri-
velmente até aquela mesma data.
Informações através do ramal 9334.

Comprovante de
votação deve ser
entregue até dia 13

A Divisão de Assistência Médica e Social
(DAMS) lembra aos servidores que o
prazo para entrega dos recibos escolares
e do reembolso da psicoterapia termina
no dia 5 de cada mês. Os beneficiários
desses programas que não cumprirem o
prazo poderão ser ressarcidos somente
no mês seguinte. O servidor deve
apresentar recibo original e cópias, com o
número de sua matrícula funcional.

Servidor tem até o
dia 5 para entrega
de recibo escolar

Aeso vieram sob a orientação do
professor André Régis. Os estudantes
aproveitaram a oportunidade para
conhecer o funcionamento da Corte e
suas atribuições.

De janeiro a setembro deste ano, o
Juizado Especial Federal de Alagoas
julgou 15.416 processos dos 19.009
distribuídos.


