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Maio

SEXTA

Aniversariantes
Wilza Helena Aprígio Carvalho
Informação Processual
Rodrigo Westphalen Norões
Gab. Des. José Baptista

Sábado, 3 de maio
Alberto Pinto Lopes
Gab. Des. José Baptista
Maria Eduarda Coutinho Vilaça
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
José Luiz Gonçalves dos Santos
Soservi

Domingo, 4 de maio
Andréa Maria de Cerqueira Vieira
Material e Patrimônio
Monalisa Beltrão de Lima
Gab. Des. Vladimir Carvalho
Júlia Araújo de Oliveira
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel
Amanda Cabral de Souza
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia  nacional do
ex-combatente
Dia do taquígrafo

CNJ realiza consulta sobre Código de
Ética na Magistratura.

Nesta segunda-
feira, às 16h,
acontece a
cerimônia de
posse do juiz
federal Rogério
de Meneses
Fialho Moreira
no cargo de
desembargador do TRF da 5ª Região,
onde ocupará a vaga aberta pelo faleci-
mento do desembargador Petrucio
Ferreira. Após ser empossado pelo
presidente do TRF5, desembargador

Pleno empossa Rogério Fialho
O site da Seção Judiciária de
Pernambuco (SJPE) foi
reformulado dentro dos padrões
da W3C, entidade mundial que
uniformiza a linguagem de
programação da Web. A nova
página foi desenvolvida pelo
Núcleo de Tecnologia de
Informação da SJPE e traz
mais rapidez e facilidade no
acesso às informações. Além
de apresentar um visual mais
limpo, seguindo a tendência
dos sites do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça(STJ), a nova página oferece ao
internauta com dificuldade visual a opção
de aumentar e modificar contrastes.

SJPE tem nova
página na internet

Em virtude de problemas na área de
compartilhamento do servidor de arqui-
vos, a Divisão de Produção e Suporte
Técnico da Subsecretaria de Informática 
informa que o acesso ao dicionário
Aurélio está bloqueado até a próxima
semana. O bloqueio é necessário para
detectar o que causou a perda de textos
e conexões com aplicações administra-
tivas/judiciais, entre outros transtornos,
na área onde o aplicativo corporativo
“Dicionário Aurélio” foi instalado.
Informações: 9363.

federal José Baptista de Almeida
Filho, o novo membro desta Corte
será saudado pelo conterrâneo
desembargador federal Paulo

Gadelha. Rogério
Fialho será presti-
giado por autori-
dades civis e mili-
tares dos seis Es-
tados da Região,
durante a sessão
solene de posse,
no Salão do
Pleno do TRF5.

Dicionário Aurélio tem
bloqueio temporário Asserjufe

Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados. Informações: 9581.

A equipe do NDRH prossegue com
esclarecimentos sobre o Programa
Nacional de Capacitação dos Servidores
da Justiça (PNC). O trabalho é feito
através de visitas aos setores e
Gabinetes do TRF5 para tirar as dúvidas
dos servidores em relação à
operacionalização do Programa, bem
como orientações acerca do Adicional de
Qualificação (AQ). Os interessados
devem procurar o NDRH e agendar o
melhor dia e horário para as visitas.
Informações: 9818 e 9307.

NDRH esclarece sobre
Programa de Capacitação


