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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Marcos Aurélio Nascimento Netto
Gab.Des.Paulo Roberto de O. Lima

Reunião nesta quinta-feira encerra
ano administrativo no Tribunal

Tribunal inaugura sede própria da
Subseção de Caruaru.

Um balanço das ações administrativas
de 2007 será feito pelo presidente José
Baptista de Almeida Filho, nesta quinta-
feira, em reunião com diretores do TRF
da 5ª Região. Na ocasião, será feita uma
retrospectiva das principais realizações
ocorridas durante os nove meses da
atual gestão do Tribunal. Além da
diretora-geral Sorária Caio, participarão
do encontro diretores de Secretarias,
Subsecretarias e Divisões desta Corte.
O encontro terá início às 14h30, na Sala
de Reuniões do 15º andar.

A partir do próximo ano, a concessão
de auxílio pré-escolar obedecerá às
novas regras definidas pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF).
O Programa atende crianças de zero
a seis anos de idade, incluindo filhos,
enteados com dependência
econômica comprovada e menores
sob guarda ou tutela. Para ter direito
ao benefício, o servidor deve fazer o
cadastramento na DAMS/Seção de
Benefícios do TRF5, a partir do dia 2

Auxílio pré-escolar tem novas regras

No período de recesso, os estagiários
de nível superior desta Corte estão
dispensados do expediente. Além disso,
os universitários terão direito ao
afastamento por 10 dias, no mês de
janeiro, e seus supervisores deverão
comunicar ao NDRH/Setor de
Acompanhamento de Estágios de Nível
Superior. A determinação está contida no
Ato nº 657/2006. Informações: 9706.

Estagiário de nível
superior é dispensado
no recesso forense

O projeto de conclusão do curso
de pós-graduação
“Administração Judiciária com
Eficiência” foi escolhido pela
Universidade de Pernambuco
para a cerimônia de apresenta-
ção dos melhores trabalhos do
ano, na Faculdade de
Administração (Fcap). Sob a
orientação do professor Luiz
Márcio Assunção, o trabalho
destacado do curso de
Planejamento e Gestão
Pública-TRF foi elaborado por quatro
servidores: dois do TRF5, Sílvio Ferreira
(SMP) e Stênio Alcântara (4ª Turma), e
dois da Seção Judiciária do Rio Grande
do Norte, Boanerges Cezário e Ubiratan
Guanais.

Servidores têm
trabalho destacado

Familiares e amigos
do servidor Ronaldo
(Engenharia)
solicitam a doação
de qualquer tipo
sanguíneo ao
IHENE (Boa Vista).  A
doação deve ser feita em
nome de Ronaldo Gomes de
Almeida, que está internado na UTI
do Hospital Português.
Informações: 9460.

Doação de Sangue

de janeiro. Quando o dependente for
portador de necessidades especiais,
será exigido o laudo médico. O
pagamento do auxílio pré-escolar ficará
limitado a doze parcelas anuais por
dependente e as cotas dos
beneficiários serão calculadas de
acordo com a faixa de remuneração do
servidor. A Divisão de Benefícios
lembra que os atuais beneficiários do
programa não precisam fazer um novo
cadastramento. Informações: 9864.


