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TRF5 lança edital para reabertura do restaurante

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) publicou edital de licitação,
na modalidade concorrência pública, de
cessão do espaço, localizado no 16º an-
dar do edifício sede, para exploração de
restaurante self-service, com serviços de
lanchonete. Com 260 metros de área útil,

o espaço tem  capacidade para 140 lu-
gares. Para garantir o pleno funciona-
mento, inclusive todo processo de mani-
pulação e cozimento dos alimentos no
próprio local, a estrutura do restaurante
foi reformada, principalmente o sistema
de exaustão e tubulações condutoras do

Esmafe entrega certificado da
palestra Direito Constitucional
A Esmafe5 começou a entregar os cer-
tificados de participação da palestra
Direito Constitucional, proferida pelo
presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Gilmar Mendes. Os
interessados devem procurar a secreta-
ria da Esmafe5 para retirar o documen-
to. A palestra foi realizada no Pleno des-

O Setor de Avaliação de Desempenho e
Acompanhamento Funcional/NDRH in-
forma que o período de estágio
probatório dos servidores públicos foi
alterado de 24 para 36 meses. O prazo
foi alterado pela Medida Provisória 431,
de 14 de maio de 2008. Por conta disso,
os servidores desta Corte que ainda se
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A Receita Federal
reforça o alerta
para não abrir ,
nem responder os fal-
sos e-mails que voltou a
circular na internet, usando
o nome do órgão. Segundo o
site da Receita, as mensa-
gens são enviadas por quadri-
lhas especializadas em cri-
mes pela internet que tentam
obter ilegalmente informa-
ções fiscais, cadastrais e prin-
cipalmente financeiras do
contribuinte. Ao receber um e-
mail dessa natureza, a Recei-
ta recomenda não abrir os ar-
quivos anexados, não acionar
os links para endereços da
Internet, mesmo que lá esteja
escrito RFB e excluir imedia-
tamente a mensagem.

fonte: www.receita.fazenda.gov.br

gás de cozinha. Diariamente, cir-
culam aproximadamente  1,2 mil
pessoas na sede do prédio do
TRF5, entre servidores,
desembargadores, procuradores
e advogados. Com base nesses dados,
estima-se que o movimento médio será
de 300 almoços por dia. Os serviços do
antigo restaurante foram suspensos para
a realização de uma reforma geral no es-
paço, como  troca de piso, substituição
de divisórias e iluminação. O edital da
Concorrência 01/2008 encontra-se dis-
ponível no site (www.trf5.jus.br), com to-
das as informações, inclusive
metodologia da contratação, equipamen-
tos e estrutura disponíveis, minuta do
contrato e cláusulas relativas às condi-
ções da prestação dos serviços.

Servidor em estágio probatório deve procurar
Setor de Avaliação do NDRH

ta Corte.
Além da
palestra,
Gilmar
Mendes
também fez o lançamento do livro “Direi-
to Constitucional”. Informações com Luiz
Albuquerque, pelo ramal 9830.

encontram em avaliação pelo Sistema
Unificado de Avaliação de Desempenho
dos Servidores em Estágio Probatório
da Justiça Federal (Suades), para fins
de homologação no cargo efetivo , de-
vem procurar o Setor de Avaliação de
Desempenho do NDRH. Informações
com Soraya, pelo ramal 9804.


