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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Thamine Natália de Figueiredo Leite
Gab. Des. Rogério Fialho (convocado)
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Dia da caridade

Justiça Federal em Pernambuco produz
vídeo institucional.

No próximo dia 26, às
17h30, o Tribunal estará
entregando as novas
instalações da Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5), que
passa a funcionar no
prédio Anexo I (Ponte
Buarque de Macedo). Na
ocasião, o tema “Redução
da Maioridade Penal” marcará a
retomada dos debates da Quinta
Jurídica. A solenidade será dirigida pelo
presidente do TRF5, Desembargador

Tribunal entrega novas
instalações da Esmafe

Federal José
Baptista de Almeida Filho, e pelo diretor
da Esmafe5, Desembargador Federal
Francisco Cavalcanti.

Em virtude da grande demanda por
consulta de precatórios e
Requisitórios de Pequeno Valor
(RPV), a Divisão de Precatórios do
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região decidiu criar o Disque RPV-
Precatórios. Proveitoso tanto para os
servidores do TRF5, quanto para os
usuários, o serviço proporciona maior
agilidade no acesso aos benefícios e

informações sobre o andamento dos
processos. Desde fevereiro, as
consultas têm sido feitas pelo telefone
0800.702.9072, que recebe uma média
de 300 ligações diárias. O atendimento
personalizado (direto com uma das
atendentes) é feito de segunda à sexta-
feira, das 8h às 18h. Fora desse
horário, nos finais de semana e
feriados ocorre o atendimento

Para facilitar o cadastramento de
documentos, a Divisão de Assis-
tência Médica e Social estabele-
ce seis destinatários. Os docu-
mentos devem seguir de acor-
do com as diversas seções:
DAMS 1 (documentos e pro-
cessos referentes aos auxílios
de alimentação, transporte e
pré-escolar); DAMS 2 (plano de
saúde, plano interno e
psicoterapia); DAMS 3 (serviço
médico), DAMS 4 (serviço
odontológico), DAMS 5 (Programa de
estágio de nível médio) e DAMS 6 (para a
direção). Informações: 9864.

DAMS direciona
cadastro pelo SIGA

eletrônico, através do número do CPF
ou do processo originário. O serviço
funciona 24h.

Disque RPV agiliza acesso a informações

Para quem deseja
prestar concursos
públicos, o bom é ficar
de olho nas mudanças. O
perfil dos concorrentes
atuais está bem diferente do
que era há dez anos. Com o
surgimento de cursinhos,
livrarias e sites especializados
no assunto, os candidatos
estão mais bem preparados e
informados. O ideal é estudar
regularmente sem prejudicar as
horas de sono, pois durante o
sono é estimulado o
crescimento cerebral e a
consolidação da memória.

Fonte: www.cespe.unb.br

Na madrugada da última segunda-
feira (16/07), faleceu o funcionário

terceirizado Moisés da Silva Vitória,
de 27 anos, que há cerca de nove
anos prestava serviços ao TRF no

Setor de Manutenção do Ar
Condicionado. Moisés sofreu um

acidente de trânsito, foi
hospitalizado, mas não resistiu. O

enterro ocorreu na manhã de ontem.

Nota de falecimento
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