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Setembro

QUARTA

Aniversariantes
Juiz Federal Magnus
Augusto Costa Delgado
SJRN

Inácio Almeida Galindo
Gab. Des. Manoel Erhardt

Alexandre Gomes de Menezes Jr.
Gab. Des. Paulo Gadelha

Mônica Correia de Araújo
Documentação – Biblioteca

Charles Vaz de Araújo Silva
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Rosivaldo Roberto da Silva
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Margarida Cantarelli ministra palestra
para Comando do Exército.

O Programa Nacional de
Capacitação dos Servidores
(PNC), recentemente aprovado
pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF), foi apresentado
ontem durante palestra da
técnica do CJF Gláucia Mattos,
realizada no auditório da Esmafe
(Anexo I). Além da diretora-geral
Sorária Caio, participaram do
encontro diretores da área
administrativa e chefes de
Gabinete dos desembargadores
federais do TRF 5ª Região.

Diretores do TRF5 debatem
Programa de Capacitação

Estão abertas, até o dia 19 de
setembro, as inscrições para o
processo seletivo de
conciliadores para o Juizado
Especial da Justiça Federal no
Ceará. São duas vagas
disponíveis mais a formação
de cadastro reserva e os
candidatos devem preencher
requisitos básicos, como ter
idade mínima de 18 anos e
ser bacharel ou estudante de
Direito (a partir da segunda metade
do curso).

SJCE seleciona
conciliadores para
Juizados Especiais

Os servidores do TRF5 têm desconto de
18% no valor dos cursos de pós-
graduação Lato Sensu da Faculdade
Salesiana. Estão sendo oferecidos
cursos nas áreas de “Direito Civil e
Processual Civil”, “Tutela Judicial do
Meio Ambiente”, “Direito Constitucional e
Eleitoral” e “Direito Médico e Gestão em
Saúde”. As inscrições vão até o dia 28
de setembro. Informações: 3222.6722.

Servidor tem desconto
em pós-graduação

De 24 a 28 de setembro, a artista plástica Ziza Pantoja
apresentará suas peças no hall do edifício-sede da
Justiça Federal, no Jiquiá. A exposição “Coisas
Diferentes” traz quadros, objetos, caixas decorativas
e esculturas de material reciclado e faz parte do
Programa de Gestão Ambiental da Seção Judiciária
de Pernambuco.

Artista plástica expõe na Seção
Judiciária de Pernambuco
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Para melhorar a
qualidade do ar de
sua cidade, plante
árvores e cuide bem
delas. As árvores
renovam o oxigênio e retêm
a poeira, contribuindo para
diminuir a poluição e amenizar
a temperatura local, além de
embelezar ruas e praças.

Fonte: www.cprh.pe.gov.br


