
06Edição nº 828
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Setembro

QUINTA

Aniversariantes
Adilson Bezerra da Silva
VIP - Recepção

Jarleide de Lima Ferreira
Soservi

Severino de Lira Souza
VIP - Segurança

Roseana da Costa Cordeiro
Pessoal

Sexta, 7 de setembro

Evandro Luiz da Silva
Telefonia

Nivaldo Carneiro da Silva
Transportes

Sábado, 8 de setembro

Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito
STF

Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Precatório

Domingo, 9 de setembro

Marcone Campelo
Recursos

Dia do Hino Nacional
Brasileiro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes
Federais (PNA) para o
biênio 2008/2009 e o
Programa Nacional de
Capacitação dos
Servidores (PNC)
foram aprovados pelo
Conselho da Justiça
Federal, na sessão ordinária do dia 31
de agosto, em Brasília/DF. Também foi
aprovada a Resolução que disciplina o
ingresso e enquadramento dos
servidores do CJF e da Justiça Federal

(1º e 2º graus). O PNC
deverá atender cerca de
22 mil servidores, com a
missão de implementar
uma política de
aperfeiçoamento
profissional e
conseqüente melhoria
da qualidade dos
serviços judiciários. O

PNA pretende uniformizar os programas
de seleção e formação de magistrados,
que será implementado pelo Centro de
Estudos Judiciários do CJF e Escolas de
Magistratura Federal dos TRFs.

Conselho aprova programas de
aperfeiçoamento profissional

Neste final
de sema-
na, será
realizada a
4ª edição
da Mostra
Interna-
cional de

Música de Olinda (MIMO). Além de
apresentações musicais, estão

Programação cultural do final de semana

A Escola do Pilar recebeu, esta
semana, 220 kits de higiene e
cerca de 2,6 mil peças de ves-
tiário, doados pelos servidores
do TRF5 durante a campanha
São João Solidário. São mais
de 10 mil donativos, que
incluem roupas, calçados e
materiais de higiene pessoal.
Esse é o segundo mês que a
Subsecretaria de Material e
Patrimônio faz a distribuição
dos kits, compostos por papel higiênico,
sabonetes, creme dental e escova de
dentes, para os alunos da escola.
Segundo o diretor Vladislave Leite, as
doações foram suficientes para garantir a
entrega até o final do ano.

Escola do Pilar
recebe doações de
campanha no TRF

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos abrirá novas turmas
nos cursos de Informática, que deverão
iniciar este mês, nos turnos manhã e
noite. Serão oferecidos os cursos:
Windows, Word (básico e avançado),
Excel (básico e avançado) e Power
Point. Informações: 9805, 9818 e 9307.

Cursos de Informática
previstas oficinas de instrumentos,
mostra de filmes e workshop. O evento
vai receber 16 concertos, com 35
grandes nomes da música de câmara.
Os palcos para as apresentações serão:
Igreja da Sé, Seminário de Olinda,
Mosteiro de São Bento, Convento de
São Francisco, Igrejas (Rosário dos
Homens Pretos, São Pedro), além de
museus e ateliês da cidade.

Magistrada preside painel em curso
internacional.


