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Agosto

SEXTA

Aniversariantes
Rosimeire Lima Gregório
Orçamento

Evandro Gomes dos Santos
VIP – Segurança

Sábado, 1º de setembro

Maria de Fátima Sarinho Maciel
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Salvino Bezerra A. Vasconcelos
Distribuição

Domingo, 2 de setembro

Rosângela Vilar de Meneses
Precatórios

Anderson Tenório Vieira
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Nutricionista

Judiciário e Imprensa discutem
dificuldades de linguagem.

Foi publicado, nesta quinta-feira,
o resultado da prova objetiva, que
representa a primeira etapa do IX
Concurso Público para Juiz
Federal Substituto promovido
pelo TRF da 5ª Região. Agora,
os aprovados terão pela frente
mais duas provas subjetivas, a
prova oral e a avaliação de títulos.
Apenas 94 dos 2.726 candidatos
inscritos, de todas as regiões do País,
continuam na disputa por uma das 23
vagas de magistrados nos seis Estados
da Região. O concurso está sendo

executado pelo Centro de
Seleção e Promoção de Eventos
da Universidade de Brasília
(CESPE/UnB) e a comissão
organizadora é composta pelos
desembargadores federais
Lázaro Guimarães (Presidente) e
Luiz Alberto Gurgel, juiz federal
Edilson Nobre, professor Aurélio

Bôaviagem (UFPE) e o advogado Sílvio
Baptista (OAB-PE). As provas subjetivas
serão realizadas nos dias 22 e 23 de
setembro, às 14h, nas mesmas cidades
onde ocorreu a prova anterior.

No próximo domingo, 25 estu-
dantes da Escola do Pilar partici-
parão de uma tarde de cultura e
lazer. As crianças vão assistir à
peca “Meu Reino Por Um Dra-
ma”, no Teatro do Parque, às
16h. Os ingressos foram doados
pela Metron Produções e a ONG
Cidadania e Moradia vai forne-
cer o transporte e o lanche da
garotada. O grupo será acom-
panhado por uma professora
da escola, pelo diretor da
Subsecretaria de Patrimônio
Vladslave Leite e pelo voluntário Moysés
Neto, estudante de História.

Parceria cultural
beneficia crianças

A entrega dos recibos escolares deve
ser feita, impreterivelmente, até a
próxima segunda-feira. A Divisão de
Assistência Médica e Social (DAMS)
lembra aos servidores que o prazo de
entrega dos recibos encerra
normalmente no dia 1º de cada mês.
Informações: 9864.

Entrega do recibo
escolar encerra nesta
segunda-feira

O 6º Congresso Nacional dos Chefes
de Gabinete será realizado entre os
dias 3 e 5 de setembro, em Belo Hori-
zonte (MG), e deverá reunir profissio-
nais de todos os Estados e do Distrito
Federal. Também participam do encon-
tro assistentes, secretárias, assessores
parlamentares e secretários executivos,
que atuam nos poderes públicos e na
iniciativa privada. O evento está sendo
promovido pela Associação Nacional

dos Chefes de
Gabinete (Anchegab),
presidida pelo servidor
do TRF5 Guilherme
Lima, chefe de
gabinete do
desembargador federal
José Maria Lucena.
Outras informações e
inscrições pelo site
www.anchegab.com.

Congresso de Chefes de Gabinete começa segunda
Neste fim de semana, o samba
invadirá os palcos do Recife. Na noite
de hoje, o bar Seu Cafofa (Casa
Forte) comemorará seu 5º aniversário
com festa na Usina Dois Irmãos. No
sábado, a Escola de Samba
Mangueira fará prévia da homenagem
aos “100 Anos do
Frevo”, tema da
“verde e rosa” no
Carnaval de 2008. A
apresentação será
no Clube Líbano, a
partir das 16h.

Fim-de-semana

Sai resultado da primeira etapa
do concurso para juiz federal


