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Aniversariantes
Juiz Federal
Rogério Fialho
SJPB

Juiz Federal
Ricardo Cunha Porto

SJCE

Carla Simone Souza Sá Barreto
Gab. Des. Paulo Gadelha

Rafaella Braga Moura Tavares
Cerimonial

Cláudio Santino da Silva
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Onaldo Mangueira fala sobre Gestão de
Pessoas na Esmape.

Estão abertas, entre os dias 6
e 17 de agosto, as inscrições
gratuitas para estudantes do
curso de Direito interessados
em estagiar no TRF da 5ª Re-
gião. Os candidatos à seleção
para disputa de vaga no
Gabinete do Desembargador
Federal José Maria Lucena
devem se dirigir ao 14º andar
do edifício-sede do Tribunal (Cais do
Apolo, s/n – Bairro do Recife). Os
interessados podem efetuar a inscrição
de segunda à quinta-feira, das 13h às

Gabinete de Desembargador
realiza seleção para estágio

18h, e na sexta-feira, das 8h
às 12h. O estágio será
remunerado pelo TRF5, no
valor de R$ 570,00 e efetuado
em regime de 20h semanais.
O processo seletivo servirá
para a formação de cadastro
de reserva do Gabinete. A
seleção será feita em única
etapa, que constará de prova

discursiva, de caráter eliminatório e
classificatório, a ser realizada na sede da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Anexo I), no dia 31 de agosto.

A Escola Superior da
Magistratura de Pernambuco
(Esmape) abriu inscrições para
cursos de pós-graduação na
área do Direito. A instituição
oferece novas turmas nas
especialidades do Direito
Privado, Direito Penal e
Processual Penal, Direito
Público, entre outros. Os
preços e o prazo de
inscrições variam de acordo
com o curso escolhido.
Informações: 3224.0086 ou
www.esmape.com.br.

Esmape inscreve
para pós-graduação

Com o objetivo de “conhecer a cultura
da instituição, através de uma pesquisa
de clima”, a servidora Rose Diniz
(Diretoria Geral) distribuiu uma
pesquisa no TRF5, através de e.mails
dirigidos aos funcionários das
Secretarias Administrativa e Judiciária
desta Corte. O trabalho servirá de base
para a tese do Mestrado em Gestão
Publica, que está sendo realizado na

Universidade
Federal de
Pernambuco.
Rose solicita
que os colegas
respondam à
pesquisa o mais
rápido possível.
Informações:
9763.

Servidora realiza pesquisa para tese de Mestrado
A partir do dia 1° de setembro, não
será mais possível obter reembolso de
despesas com tratamento psicológico
através do Plano Interno de Saúde. De
acordo com a Divisão de Assistência
Médica e Social, o beneficiário poderá
recorrer aos profissionais
credenciados pela seguradora
SulAmérica ou, caso opte por

psicoterapeutas particulares, solicitar
reembolso junto à mesma. O servidor
que não aderiu ao plano da
SulAmérica poderá contar com
redução de custos na psicoterapia,
através da rede de profissionais
cadastrados na Seção de Saúde.
Outras informações com Wallace
(Setor de Psicologia), ramal 9258.

Reembolso da psicoterapia encerra em setembro

Permutas
A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Monteiro, da SJBA, deseja permu-
tar com servidor da 5ª Região, de

preferência da Paraíba. Telefones:
(83) 3216.4185/ 9921.6668.


