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Abril

TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Alexandre Pereira de Lima Neto
Pessoal
Jorge Alberto G. Cavalcanti
Gab. Des José Maria Lucena
José Calazans Callou Neto
Apoio Especial

De acordo com o Conselho da Justiça
Federal, no final de 2007 havia 1.310
juízes federais no Brasil, o que significa
um magistrado para cada grupo de
142.573 habitantes.

Para atuar em situações de
risco e prevenção de incên-
dios, servidores do TRF da
5ª Região participarão do
Curso de Formação de
Brigada de Emergência
(CFBE), promovido pela
Subsecretaria de Apoio
Especial (SAE). Cada setor
deverá indicar um servidor
para integrar a equipe de
brigadistas, que será
formada após treinamento
por profissionais do Corpo

Tribunal forma equipe para atuar
em Brigada de Emergência

de Bombeiros. Serão três
dias de aulas, uma em cada
semana, realizadas no
quartel do Corpo de
Bombeiros (Curado) e no
prédio do Tribunal, com
início previsto para o dia 23
de abril. De acordo com o
diretor da SAE, Rivo
Ribeiro, o formulário
preenchido deve ser
enviado até amanhã para
que sejam definidas as
turmas. Informações: 9004.

A Justiça Federal em Alagoas
está com inscrições abertas para
seleção de estágios em Bibliote-
conomia, Administração e Ciên-
cias Contábeis. Além dos docu-
mentos de identidade e CPF, o
candidato deve apresentar ori-
ginal e cópia do comprovante
de matrícula, histórico escolar,
foto 3x4 e duas latas de leite
em pó. As inscrições para a
vaga de Administração e
Ciências Contábeis terminam
na próxima sexta-feira e  para
a de Biblioteconomia encerram no dia 14
de abril. Informações: www.jfal.gov.br.

JFAL abre inscrição
para estagiários

A diretora Nádia Formiga informa que a
Secretaria Administrativa já está atendendo no
8º andar do edifício-sede do TRF5. A
Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o
Setor de Contratos desta Corte também
estão instalados no andar e permanecem os
mesmos ramais. Informações: 9311.

Secretaria Administrativa
está instalada no 8º andar Para facilitar a aquisição de passagens

aéreas para os servidores que precisam
se deslocar para reuniões ou cursos em
outros Estados, a agência de viagens
Aerotur funciona, desde o mês de
fevereiro, numa sala da Subsecretaria de
Apoio Especial, no térreo do edifício-
sede. O objetivo é oferecer aos
servidores comodidade ao adquirir
passagens aéreas com praticidade e
conforto. Informações: 9003.

Servidores contam com
agência de viagem

O time de futsal do TRF5 obteve o 3º
lugar e os servidores André Garcia e
João Tenório conquistaram as
medalhas de melhor goleiro e
artilheiro do “1º Torneio de Futsal”,
promovido pelo Sintrajuf. Nove times
participaram da competição, sendo
sete do TRT, um do TRE e um do
TRF. O torneio foi realizado no último
sábado, na quadra do Complexo
Nóbrega, com o objetivo de promover
a integração entre servidores do
Poder Judiciário Federal.

Torneio de Futsal


