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Setembro

SEXTA

Aniversariantes
Fernanda Porto de Araújo Lima
Plenário

Solange G da Fonseca Pereira
Administração Predial

Wagner Albuquerque M Silva
Informática

Raíssa Teles Duarte
Jurisprudência

Sábado, 29 de setembro

Patrícia Coutinho Corrêa Gondim
Gab. Des. Ridalvo Costa

Domingo, 30 de setembro

José André Fonseca Cavalcanti
Recursos

Marcelo Leandro de Oliveira
Gab. Des. José Maria Lucena

José Edílson Santos da Silva
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Sandro José Cardoso
Bom Clima

Severina Ferreira da Silva
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

JEF faz primeiras audiências em Gravatá.

A partir do dia 1º de outubro, o site do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
divulgará em formato eletrônico o
conteúdo publicado no Diário da Justiça,
feito pela Imprensa Nacional. O acesso
será gratuito e qualquer pessoa poderá
pesquisar as publicações do STJ. A
partir do próximo ano, o único meio de
publicação oficial será o Diário da Justiça
Eletrônico (DJe). Essa medida
contribuirá para a economia de dinheiro e
papel pela administração pública, além
de proporcionar aos interessados

Superior Tribunal de Justiça publica
decisões em formato eletrônico

(advogados e partes) uma consulta mais
rápida e fácil do que na versão impressa.

O juiz federal Ubiratan de
Couto Maurício (9ª Vara/PE)
vai integrar o corpo docente
e coordenar o curso de
especialização em Direito
Processual Civil, que será
oferecido pela Universidade
Católica de Pernambuco
(Unicap), a partir de
novembro. Também estão
abertas as inscrições para a
especialização em Ciências
Criminais. As inscrições para
os dois cursos encerram nesta sexta-
feira.  Informações: www.unicap.br.

Juiz federal coordena
especialização

O programa
“Estagiário de
Nível Médio”
comemorou o 10º
aniversário,
ontem, durante a
reunião mensal
promovida pela
assistente social Sônia Paes. O
psicólogo Wallace Ribeiro e a

enfermeira Etelvina
Tedim fizeram
palestra sobre o
tema “Saúde no
Mercado de
Trabalho”, durante
o encontro
comemorativo com

os adolescentes, ocorrido no auditório
da Esmafe (Anexo I).

Estágio de nível médio comemora 10 anos

Por conta da realização de inventário, o
atendimento no Setor de Almoxarifado
estará suspenso no período de 8 a 11 de
outubro. A próxima requisição de mate-
rial, a ser feita nesta segunda e terça-
feira (1 e 2 de outubro), deverá incluir a
demanda de pedidos prevista para duas
semanas. A solicitação de cartuchos e
toners ocorrerá normalmente durante o
inventário. Informações: 9869 e 9872.

Requisição de material
para duas semanas

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do
DF) deseja permutar com servidor

da 5ª Região, de preferência
lotado no Ceará. Contato:  (85)

3267.4381, 8871.4381,9915.5799
ou sodingel@uol.com.br.


