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Início da Semana
do Exército
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Edição nº 86

Perfil

Ana Cláudia de Assis
4ª Turma
Maíra de Carvalho Pereira
Gab. Des. Ubaldo Cavalcanti

Pratos do DiaStrogonoff de filéPanqueca de carneBisteca suínaFilé de peito na chapaFilé de peixe à dorèPicadinho de bode

Concurso de juiz aprova 184 candidatos

Servidores classificados na 1ª etapa
O agente de segurança Carlos Alberto
Alves Barreto está lotado no gabinete
do desembargador federal Ridalvo
Costa desde a instalação do Tribunal
no antigo Palácio Frei Caneca. Carlos
Alberto é requisitado ao Governo da
Paraíba. Recifense, o
agente de segurança
sempre se reúne nos
finais de semana com
amigos e familiares,
para conversar e ouvir
música.

A partir das 18h de hoje,
os desembargadores
federais Napoleão Nunes
Maia Filho, Luiz Alberto
Gurgel de Faria e Paulo
Gadelha estarão lançando
quatro livros de sua auto-
ria, no Salão do Pleno. Na
mesma solenidade, o
diretor da Revista do
TRF/5ª, desembargador
federal Francisco
Queiroz, lança edição em
homenagem aos 35 anos
de magistratura do
desembargador federal e
decano desta Casa
Ridalvo Costa. Nesta
noite literária, Napoleão
estará autografando o
livro “Estudo Sistemático
da Tutela Antecipada”.
Por sua vez, Luiz Alberto
Gurgel lança “Importação
e Exportação no Direito
Brasileiro” e “Código
Tributário Nacional
Comentado”, enquanto
Paulo Gadelha autografa
a “História das
Constituições Brasileiras”,
de sua autoria.

Noite literária
hoje no Pleno A primeira fase

do VI Concurso
Público de Juiz
Federal Substi-
tuto da 5ª Região
aprovou 184
candidatos. A
próxima etapa
será composta
de provas subje-
tivas. De acordo
com o coordena-

dor do concurso, desembargador federal

Petrucio Ferreira, no primeiro dia de
testes os candidatos terão que fazer
uma dissertação e responder a mais
quatro questões. Já no segundo dia,
serão duas sentenças (civil e penal).
Os candidatos aprovados poderão
verificar o local onde farão as provas
no site: www.trf5.gov.br. Depois
disso haverá prova oral e avaliação
de títulos. O TRF/5ª está
oferecendo sessenta vagas nos seis
Estados da 5ª Região, sendo oito
para provimento imediato.

Três servidores do
TRF/5ª estão entre
os 184 candidatos
classificados na
primeira etapa do
VI Concurso
Público para
Provimento do
Cargo de Juiz
Federal Substituto da 5ª Região: Artur
Pinheiro Pedrosa (gabinete do
desembargador federal Ubaldo Ataíde
Cavalcante), Polyana Falcão Brito

(gabinete do
desembargador
federal Francisco
Wildo Lacerda
Dantas) e Flávio
Roberto Ferreira
de Lima (gabinete
do desembargador
federal Francisco

de Queiroz Cavalcanti). Os três servido-
res classificados vão se submeter às
novas etapas do concurso ainda neste
mês. Boa sorte!

Classificados
Bicicleta Ergométrica Athletic

Way - Modelo Tecno Star, com
display de velocidade, calorias,
tempo, pulsação e função scan

que mostra seqüencialmente
todas as funções do

monitor.(Excelente estado de
conservação)- R$ 250,00.

Jaydeth (ramal 9369)

A Grande Loja Maçônica de Pernambuco
estará homenageando a presidente
Margarida Cantarelli, com a entrega da
Medalha da Fraternidade. A solenidade

terá lugar no Olinda Praia Clube, no
próximo sábado, a partir das 20h,
dentro das comemorações alusivas
ao Dia do Maçom.

Medalha da Fraternidade para Margarida


