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Fevereiro

TERÇA

Aniversariantes
Fernanda Cavalcante B R Fluhr
Gab. Des. José Maria Lucena

Lídia Albuquerque Araújo Pontes
Gab. Des. Francisco Wildo

Ludmila Pereira
Seção de Protocolo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Assessores debatem
relacionamento entre
magistrados e jornalistas.

Presidente José Baptista participa
da primeira sessão do CJF em 2008
O presidente do TRF da 5ª Região,
desembargador federal José Baptista de
Almeida Filho, participou ontem da pri-
meira sessão ordinária do Conselho da
Justiça Federal (CJF) em 2008. A ses-
são foi aberta ao público e presidida pelo
ministro Raphael de Barros Monteiro Fi-
lho, também presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). O encontro teve
início às 9h,  na sala de reuniões do 3º
andar do prédio Ministros I, edifício-sede
do STJ, em Brasília/DF.

Paulo Gadelha
prestigia posse no
TJPE
Durante a ses-
são solene de
posse do novo
presidente do
Tribunal de Jus-
tiça de Pernam-
buco (TJPE),
desembargador
Geraldo Og Marques Fernan-
des, o TRF da 5ª Região foi
representado pelo vice-presi-
dente, desembargador fede-
ral Paulo Gadelha. Também foram em-
possados para o biênio 2008/2009, em
cerimônia no Salão Superior do Palácio
da Justiça, os desembargadores Jones
Figueirêdo Alves e José Fernandes de
Lemos, respectivamente, nos cargos de
vice-presidente do TJPE e corregedor-
geral da Justiça.

Resultado parcial do concurso para juiz
Nesta terça-feira, às
17h, sai o resultado
final da segunda
prova subjetiva do
IX Concurso Públi-
co para Juiz Fede-
ral Substituto, pro-
movido pelo TRF5.
A lista dos aprova-
dos será publicada
nos sites do Tribu-

nal e do Centro de Seleção e Promo-

Asserjufe-PE oferece
facilidades aos associados
A Asserjufe-PE mantém convênios com
diversos estabelecimentos comerciais,
serviços e lazer, que oferecem descon-
tos e facilidades no pagamento. Também
criou o sistema Cred-Cheque, que permi-
te aos associados realizarem compras e
só pagarem no final do mês. A entrega
do Cred-Cheque acontece no Posto da
Asserjufe (16º andar), a partir do dia 11
de cada mês. Informações: 9581.

ção de Eventos da Universidade de
Brasília (Cespe/UnB). Os candidatos
aprovados serão convocados para a
inscrição definitiva no período de 20 a
29 de fevereiro, quando deverão apre-
sentar a documentação exigida no
edital do concurso para a devida avalia-
ção de títulos. O próximo passo consis-
te na prova oral, que ocorrerá nos dias
11, 12 e 13 de março, no prédio da
Esmafe5. Informações: www.trf5.gov.br
ou www.cespe.unb.br.

Permuta
A técnica judiciária Mônica Maria

Rodrigues Veloso (JFRJ) quer per-
mutar com servidor do Tribunal ou

da SJPE. Contatos: (81) 3268.7184,
(21) 2221.5654/ 2510.8571.

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (JFPR) 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.


