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Aniversariantes
Cláudia Toledo Faria
Gab. Des. Geraldo Apoliano
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Dia do
cortador de cana

Tribunal inaugura nova sede da
Justiça Federal em Caruaru.

Uma opção é
trocar o carro
pelo transporte pú-
blico. Escolha hospe-
dagens ambientais e soci-
almente conscientes, que sir-
vam produtos da região nas
refeições e valorizem os funci-
onários. Evite o desperdício
de energia e água e produza o
mínimo possível de lixo. Pre-
serve
os patri-
mônios
natural,
históri-
co e
cultural.

Revista recebe artigos para volume 7
Até o dia 3 de março, a Comissão da
Revista Parahyba Judiciária estará re-
cebendo trabalhos jurídicos para o volu-
me nº 7. Serão submetidos à análise e
seleção da Comissão, trabalhos elabo-
rados por operadores do Direito, bem
como estudantes de cursos de pós-gra-
duação em sentido lato, mestrado e
doutorado na área jurídica. A entrega
deve ser feita na Biblioteca da Seção

MISSA DE 30º DIA
Nesta quinta-feira (17 de janeiro), às
20h, no Mosteiro de São Bento, em
Olinda/PE, será realizada a missa de
30º dia pelo falecimento do desembar-
gador federal Petrucio Ferreira da Sil-
va. Natural de São José da Laje, em
Alagoas, o magistrado era membro
fundador do TRF da 5ª Região, onde
tomou posse em março de 1989.

Prêmio SOF inscreve
até 11 de fevereiro
A Secretaria de Orça-
mento Federal em par-
ceria com a Escola de
Administração Fazendá-
ria, lançou o prêmio
SOF de Monografias. O
concurso tem dois te-
mas: “Orçamento como Instru-
mento de Política  Pública e
Gesta Fiscal” e “Promovendo
a Qualidade do Gasto  Públi-
co”. Estudantes, professores,
profissionais liberais e pes-
quisadores que atuam na área
têm até o dia 11 de fevereiro
para apresentarem seus trabalhos. Infor-
mações: www.esaf.fazenda.gov.br.

Encerra amanhã as inscrições
para o concurso do TRF5
Termina amanhã, quinta-feira, o prazo
das inscrições via internet para o concur-
so público do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5) e Seções Judiciári-
as dos Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe. Nas agências
credenciadas da Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), o prazo se encerra nesta sex-
ta-feira, dia 18. O concurso é destinado
para formação de cadastro de reserva
para os cargos de técnico judiciário, com
remuneração inicial de R$ 3,3 mil, e ana-
lista judiciário, com remuneração inicial
de R$ 5,4 mil. Os valores são com base
na tabela para dezembro de 2007. O

edital com o regulamento foi publicado
no Diário Oficial da União (DOU) no dia
10 de dezembro. Para o cargo de Técni-
co Judiciário o concurso oferece opções
nas áreas Administrativa e Apoio Especi-
alizado (Segurança e Transporte e
Informática). Para o cargo de Analista,
são oferecidas as áreas Judiciária (curso
de Direito), Administrativa (curso superior
em qualquer área) e Apoio Especializa-
do, em Medicina (Clínica Geral), Odonto-
logia, Contadoria, Informática, Taquigra-
fia, Engenharia Civil, Arquitetura e
Biblioteconomia. A aplicação das provas
está prevista para o dia 16
de março de 2008.

Judiciária da Paraíba
ou enviadas, via postal
com aviso de recebi-
mento, para o endere-
ço: Biblioteca Juiz Fede-
ral Agnelo Amorim Filho,
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 –
Brisamar – CEP 58.031-900 – João
Pessoa/PB. Informações: (83) 216.4005
ou parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.


