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Edição nº 66

Perfil
Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia pro-
movido pelo TRF/
5ª, sobre o tema
“O Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Maurício J de Souza
Montenegro
Gab. Des. Ridalvo Costa
Octávio Gomes de M V Neto
Recursos

Classificados
Procuro vídeo de Elis Regina
para compra ou empréstimo.

Tratar: Jaques (9019).

Restaurante do
TRF abre espaço
para os amigos

Resultado do
concurso de
Juiz sai dia 12

Núcleo da Esmafe
em Natal promove
Quinta Jurídica

Pratos do Dia
Carne-de-sol

Fígado acebolado
Bode guisado

Almôndegas
Filé de peito na chapa

Lasanha

O Núcleo da Escola de Magistratura Fede-
ral no Rio Grande do Norte, com apoio do
Instituto Potiguar Público estará promoven-
do em agosto um programa de palestras
jurídicas intitulado Quinta Jurídica. A pri-
meira palestra aontece no auditório da Jus-
tiça Federal, em Natal, dia 5 de agosto com
o desembarga-
dor Marcelo
Navarro. A inici-
ativa do presi-
dente da Esma-
fe/5ª, desembar-
gador federal
Luiz Alberto Gur-
gel está sendo
muito elogiada.

Analista Judiciária, Maria Olívia Maciel
Farias ingressou no TRF em 89, através
de concurso. A princípio trabalhou no
gabinete do então juiz e hoje ministro do
STJ José Delgado. Em 93 passou à área
administrativa do TRF e quatro anos
depois foi lotada no gabinete do

desembargador Geraldo
Apoliano onde se man-
tém até hoje. Caruaruen-
se, Olívia é formada em
Administração na UPE e
Direito na Unicap.

Durante o mês de agosto, o Restaurente
Talher de Prata, que funciona na cobertura
do edifício-sede do TRF/5ª, estará com
uma promoção especial. Cada cliente terá
direito a convidar cinco amigos na semana
para o almoço no sistema self-service. E
cada convidado receberá um desconto de
30% no valor da comanda. Aberto ao
público externo, o Restaurente funciona de
segunda a sexta, das 11h às 14h.

Consultor Jurídico
destaca o Mural
“TRF HOJE”
O diretor do site Consultor Jurídico,
jornalista Márcio Chaer elogiou a
qualidade editorial do TRF Hoje e
disse que vai recomendar este jornal
mural aos demais tribunais do país.
Chefes de Assessorias de Comuni-
cação de tribunais de diferentes re-

giões tam-
bém mostra-
ram-se inte-
ressados em
adotar o mo-
delo de co-
municação
interna do
TRF/5ª.

O Centro de Seleção e de Promoção
de Eventos (Cespe), da
Universidade de Brasília (UnB), que
aplicou os exames do concurso de
juiz federal substituto da 5ª Região,
no último domingo, está corrigindo as
provas e fazendo o levantamento
dos faltosos nos seis Estados. De
acordo com o presidente da
comissão do concurso,
desembargador federal Petrucio
Ferreira, dos 2.990 candidatos
inscritos apenas 180 serão
classificados nesta primeira etapa
para a próxima fase do concurso,
que terá duas provas subjetivas dias
21 e 22 de agosto. O resultado dos
exames de domingo, que contou com
duzentas questões objetivas, deve
ser divulgado pelo Cespe no dia 12
de agosto.
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