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Perfil

Pratos
do Dia

Comida japonesaFrango assado
Omelete

Yakissoba
Filé de peixeGuisadinho à brasileira
Filé de peito

TRF recebe pneus da Receita Federal

Classificados

Presidentes dos
TRFs em Brasília Concurso tem novos resultados dia 8

Servidores da Justiça Federal
vão ser avaliados pelo Proged

Baiana de Salvador,
Lindinalva Antonia Nasci-
mento de Melo é analista
judiciária concursada
desde dezembro de 89.
Formada em Direito pela UFBA, com
pós-graduação pela Esmape, começou
no TRF atuando na Jurisprudência e
está lotada no gabinete do desembar-
gador Paulo Roberto. Sempre que pos-
sível, Lindinalva viaja à Bahia para rever
os seus familiares.

Comida japonesa
O restaurante do TRF estréia
hoje um cardápio semanal de

comida japonesa, pelo
sistema self-service, a

R$14,90 o quilo.

O resultado das duas provas
subjetivas da segunda fase
do VI concurso público para
provimento dos cargos de juiz
federal substituto da 5ª
Região, realizadas no último
sábado, será anunciado dia 8
de setembro durante sessão
pública, no segundo andar do
TRF/5ª. Somente os candida-
tos aprovados na primeira
prova terão o segundo teste

corrigido. De acordo
com o coordenador do
concurso, desembar-
gador federal Petrucio
Ferreira, o resultado dos
candidatos aprovados
para a terceira fase será
anunciado dia 20 de
outubro. Os
classificados se
submeterão a prova oral
dia 6 de dezembro.

Setembro é o mês da entrevista final do
Processo de Gestão de Desempenho
dos Servidores da Justiça Federal
(Proged), quando serão atribuídas as
notas dos fatores de desempenho
observados durante o período iniciado
em de 1º de outubro de 2003. Até o dia
20 de setembro os formulários preenchi-
dos deverão ser encaminhados à Sub-
secretaria de Pessoal
- Seção de Seleção,
Avaliação e Acom-
panhamento de Pes-
soal, para que os
procedimentos refe-
rentes à concessão
do padrão a ser rece-
bido pelos servidores
que al-cançarem a

A Receita Federal e a Inspetoria da
Alfândega, em Suape, doaram ao TRF/
5ª 800 pneus novos apreendidos
naquele Complexo Portuário. Com isso,
o Tribunal economizará cerca de R$
200 mil. Os pneus doados destinam-se
aos veículos do Tribunal e das Seções
Judiciárias. Para a negociação ter sido
efetivada foi decisivo o apoio do
superintendente da Receita Federal
José de Ribamar Pontes e do inspetor
da Alfândega Eni Sávio Nunes.

nota mínima exigida, sejam
realizados. Qualquer dúvida ligar
para Soraya Portugal, ramal 9335.

A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, esteve reunida em Brasília
com os presidentes dos TRFs da 1ª,
2ª, 3ª e 4ª Regiões, Aloísio Palmeira,
Valmir Peçanha, Anna Maria Pimentel
e Vladimir Passos de Freitas,
respectivamente. Durante o encontro
no gabinete da Presidência do TRF/
1ª, em Brasília, os magistrados
discutiram assuntos de interesse
comum sobre
a Reforma do
Poder
Judiciário,
que ainda
tramita no
Congresso
Nacional.

Francisco é técnico judiciário
concursado no TRF/1ª e quer

permutar com servidor da
Seção Judiciária da Paraíba.
Contatos: (61) 340.6601, ou

9969.6644.


