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Pleno realiza nesta quarta-feira
primeira sessão de 2007.

Aprendiz ganha bolsa de estudos integral
A adolescente aprendiz Dé-
bora Camila Marques, que
há seis meses estagia no
Setor de Recursos do
TRF5, foi aprovada em pri-
meiro lugar e conseguiu
uma bolsa integral para o 2º
ano do segundo grau após
seleção realizada em esco-

Resolução altera jornada de trabalho no
Tribunal e Seções Judiciárias da 5ª Região

Nesta segunda-feira, primeiro dia
útil após o recesso forense, fo-
ram retomadas as atividades na
Justiça Federal de 1º e 2º graus
da 5ª Região. Através da Resolu-
ção nº 24, assinada em 28/12/2007
pelo desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho
(presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região), fica altera-
da a jornada de trabalho e o horá-
rio de funcionamento no TRF5 e
Seções Judiciárias vinculadas. A
Resolução tem como base a de-
cisão do Conselho da Justiça

Federal, no Processo
Nº 2007163829, em sessão
plenária do CJF no último dia
29 de outubro. A partir de
agora, as unidades do TRF5
e das Seções Judiciárias
funcionarão de segunda à
sexta-feira, no horário ininter-
rupto das 9h às 18h, mas
será facultado aos Juizados
Especiais Federais o horá-
rio de funcionamento diário
das 8h às 16h. Todas as determinações
contidas na Resolução nº 24 entraram
em vigor ontem (7 de janeiro de 2008).

Entrega do Levantamento
de Capacitação encerra
na próxima sexta-feira

Familiares e amigos
do servidor Ronaldo
(Engenharia) solicitam
a doação de qualquer
tipo sangüíneo 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

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

O NDRH recebe até sexta-feira o Levan-
tamento de Necessidades de Capacita-
ção (LNC). Para facilitar o processo de
escolha, a Diretoria Geral orienta que os
setores reúnam os servidores para ouvir
sugestões e necessidades. O LNC é fun-
damental para elaboração do calendário
anual de cursos. Informações 9307.

Permuta

la particular da Região Me-
tropolitana. A escola ofere-
ceu 200 bolsas da 5ª série
ao pré-vestibular. A aprendiz
que estudava em um colégio
público da rede estadual,
hoje tem planos para prestar
vestibular para o curso de
Química Industrial.


