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Setembro

QUARTA

Aniversariantes
Desembargador federal
Paulo Gadelha

Juiz Federal Emiliano
Zapata de Miranda Leitão

SJPB

Juiz Federal José Donato
de Araújo Neto
SJCE

Juiz Federal Sérgio Murilo
Wanderley Queiroga
SJPE

Antônio César Melo dos Santos
Gab. Des. Francisco Wildo

Djalma Campos do Amaral e Melo
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Tenylle Pessoa Queiroga
Recursos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A próxima sessão ordinária do Conselho
da Justiça Federal (CJF) será aberta ao
público e realizada no TRF da 5ª Região,

Conselho da Justiça Federal
realiza sessão no TRF5

Com a apresentação de um
relatório das principais ativida-
des realizadas pela Subse-
cretaria de Recursos Extraor-
dinários, Especiais e Ordiná-
rios (SREEO), no período de abril a
agosto deste ano, o diretor Edson
Santana iniciou, ontem, a “Terça da Inte-
gração”. Trata-se de um encontro de
dirigentes de diversos setores do TRF5
com o objetivo de promover a integração
e troca de experiências, através de uma
visão sistêmica do funcionamento desta
Corte. A idéia é convidar o servidor a in-
teragir com as equipes das demais áreas
de trabalho, tornando-se um multiplicador
de informações sobre as diversas ativi-
dades exercidas nesta Corte.  O evento
já está agendado na SREEO, que abrirá
as portas toda terça-feira, às 16h, para
receber servidores para um momento de
descontração e conhecimento.

Recursos promove
Terça da Integração

Nesta quinta-feira, às 16h, na sala de
licitações (anexo III), serão
apresentadas as novidades do site do
Tribunal. Além de um design mais
moderno e agradável, o espaço busca
tornar-se mais acessível e funcional,
começando pela distribuição dos
conteúdos que estarão agrupados de
modo a facilitar a localização. A pré-
estréia será aberta ao público.

Pré-estréia do novo site

no dia 21 de setembro, às
10h. O Conselho tem como
presidente e vice-
presidente os ministros
Raphael de Barros Monteiro
Filho e Francisco Peçanha
Martins, respectivamente
presidente e vice do
Superior Tribunal de Justiça.
A composição do Conselho
é formada por cinco

ministros do STJ e cinco
desembargadores, presidentes dos
Tribunais Regionais Federais do País.

De acordo com a Resolução do CJF
312/2003, encerra amanhã o prazo para
devolução do formulário dos servidores
em avaliação pelo PROGED, no período
de gestão de outubro/2006 a setembro/
2007. A entrega deve ser feita no Setor
de Avaliação e Acompanhamento Funcio-
nal do NDRH (Anexo I). Outros esclareci-
mentos com Soraya, ramal 9804, ou
enviar e-mail para soraya@trf5.gov.br.

Avaliação do PROGED

Servidores concluem pós-graduação em
Planejamento e Gestão Pública.

Dia do Teatro


