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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

TRF5 adota medidas educativas para
economizar energia elétrica.

Concurso para TRF5 e Seções
Judiciárias inscreve até dia 18
Já estão abertas as ins-
crições ao concurso pú-
blico para provimento
de cargos na sede do
TRF5 e nas Seções Ju-
diciárias dos Estados
de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe. As inscrições
podem ser feitas pela
Internet e nas agências credenciadas da
Caixa Econômica Federal. Pela Internet,
a inscrição encerra às 20h30 (horário de

Brasília) do dia 17 de
janeiro e, nas agências
da Caixa, deve ocorrer
até 18 de janeiro, no
horário do expediente
bancário. A Comissão
Coordenadora do Con-
curso, que está sob a
responsabilidade da
Fundação Carlos Cha-
gas, é presidida pela

desembargadora federal Margarida
Cantarelli. A aplicação das provas está
prevista para o dia 16 de março de 2008.

Servidores têm
desconto no
Espaço Jurídico
Os servidores do TRF da 5ª
Região e seus dependentes
terão descontos de 10% em
todos os cursos e pós-gradu-
ações oferecidos pelo Espa-
ço Jurídico. A instituição ofe-
rece cursos preparatórios
para a OAB e concursos pú-
blicos, cursos isolados e
pós-graduação em Direito
Público, com preparação
para os concursos das car-
reiras jurídicas. Informações:
3462-8989 e 3423-0732.
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aPleno realiza hoje primeira Sessão de 2008

Nesta quarta-feira, a partir das 14h, ocorrerá a primeira sessão plenária de 2008
realizada pelo TRF da 5ª Região, que tem abrangência sobre os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

O Procon re-
comenda cau-
tela aos consumi-
dores que preten-
dem comprar ou tro-
car televisores. Pesqui-
sa é palavra de ordem,
uma vez que nesta época
do ano é grande a quantida-
de de ofertas divulgadas.
Além da variação de preço, é
importante estar atento à tran-
sição do modelo de TV analó-
gica para o sistema digital.
Muito sobre a nova tecnologia

ainda está inde-
finido e para re-
ceber o novo si-
nal em um apa-
relho não adap-
tado, o consumi-
dor deverá com-
prar um conver-

sor, o chamado “set-top box”, re-
presentando um custo adicional.

Recibo escolar de 2007
não tem mais validade
Os recibos escolares do ano passado
não têm validade em 2008. A Divisão de
Assistência Médica e Social (DAMS),
através da Seção de Benefícios, informa
que o prazo de entrega desses compro-
vantes terminou no dia 28 de novembro
passado. Portanto, os documentos que
não foram entregues dentro do prazo es-
tabelecido, não serão mais recebidos.
Outras informações podem ser obtidas
no ramal 9864.


