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Doação de sangue
A servidora Elizabeth Lins solicita

doação de qualquer tipo sangüíneo
ao Hemope, em nome de sua sogra
Maria das Graças de Albuquerque e

Souza, devido a cirurgia de urgência
no Hospital de Camaragibe.

Informações: 9810.

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL)
divulgou o resultado da terceira edição
do Concurso de Monografia, que este
ano homenageou o desembargador
federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. A
seleção dos trabalhos foi realizada por
uma comissão julgadora formada por
juízes federais. Os prêmios e certifica-
dos serão entregues aos autores
vitoriosos ou a seus representantes, na
sede da Seção Judiciária de Alagoas,
em Maceió, durante evento a ser
promovido no mês de setembro. Mais
informações pelo site www.jfal.jus.br.

JFAL divulga
resultado do
Concurso de
Monografia

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
abre concurso para seleção de cadas-
tro de reserva para os cargos de níveis
médio e superior. A seleção será orga-
nizada pelo Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos (Cespe) da
Universidade de Brasília (UnB). Para os
cargos de nível superior, as vagas são
para as áreas Judiciária (Direito), Admi-
nistrativa (qualquer curso superior) e de
Apoio Especializado em Informática

(graduação de
nível superior
na área,
acrescido de
certificado de
curso de
especialização,
em nível de pós-graduação). As
inscrições podem ser feitas de 4 a 26
de agosto apenas pelo site
www.cespe.unb.br/concursos/stj2008.

A nova versão do Sistema de Jurisprudência,
implantado na Secretaria Judiciária do
TRF5, traz mais agilidade e economia de
tempo e material. O procedimento, que
antes era manual, dispensa o trabalho de
imprimir acórdão, preencher planilhas e
redigitar dados. O sistema vai proporcionar
uma economia mensal de aproximadamente
30 resmas de papel, tonner para impresso-
ra lazer e três mil cópias de formulários .

STJ publica edital para Analista e Técnico Judiciário Agilidade e economia no
Sistema de Jurisprudência

No próximo mês,
a Seção de
Saúde da DAMS
promoverá uma
série de ações
voltadas para a
saúde preventiva do homem. De
acordo com a médica Fabiana Kovacs.
na programação constam cursos,
palestras, distribuição de material
educativo sobre prevenção,
diagnóstico e tratamentos de doenças
e promoção à saúde do homem, além
de orientações e cuidados relativos à
saúde bucal. Está prevista também a
realização de um curso de Tai Chi
Chuan - arte marcial chinesa “nei chia”
(interna), conhecida pelos benefícios
para saúde e longevidade. Mais
informações pelo ramal  9296.

Saúde do
homem

O presidente do
Conselho da Justiça
Federal (CJF), ministro
Humberto Gomes de
Barros, liberou nesta
sexta-feira, dia 18, aos
Tribunais Regionais
Federais (TRFs), limites
financeiros
correspondentes a R$
456.421.853,05 para
pagamento de
requisições de pequeno
valor (RPVs) na Justiça Federal. Ao
TRF5, coube montante da ordem de
R$ 58.146.596,24. Desse total, R$

42.595.122,00 correspon-
dem a processos previ-
denciários que vão bene-
ficiar mais de 13 mil
pessoas nos seis Esta-
dos nordestinos que
integram o TRF5
(Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e
Sergipe). As requisições
se referem a dívidas
judiciais da União e de

órgãos públicos federais, autuadas em
junho de 2008 (valores atualizados pelo
IPCA-E do mês de referência).

Conselho da Justiça Federal libera
mais de R$ 456 milhões em RPV’S

Fabiana
Kovacs


