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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Pedro Rafael Lemos Pereira
Pessoal

Sarah Cunha Mendonça
Gab. Des. Rogério Fialho

Laureano Montarroyos Filho
Informática

Fábio Maurício de Azevedo
VIP – Segurança

Sábado, 26 de julho

Vanessa Maria Luna Ramos
Gab. Des. Marcelo Navarro

José Bartolomeu
Gab. Des. Paulo Roberto

Ana Maria Silva
Soservi

Domingo, 27 de julho

Joni Ramos de Santana
Gab. Des. Rogério Fialho

Edileusa Barbosa Ferreira
Gab.Des. Rogério Fialho

Vera Lúcia Ferreira B da Silva
VIP-Segurança

Revista CEJ aborda criação da
Justiça Federal
O texto “A criação da Justiça Federal e o
surgimento da jurisdição constitucional no
Brasil”, escrito pelo juiz federal George
Marmelstein (SJCE), é um dos desta-
ques da  edição nº 39 da Revista CEJ. O
artigo tem o objetivo de integrar a Seção
Memória da Justiça Federal, apresentan-
do os motivos que levaram ao surgimen-
to da Justiça Federal no Brasil, em 1889,
bem como dar conhecimento ao público
a respeito do primeiro caso de grande re-
levância julgado por essa nobre institui-
ção. A publicação é produzida pelo Cen-
tro de Estudos Judiciários do Conselho

da Justiça
Federal. Os
interessa-
dos na leitu-
ra devem
acessar o
Portal da
Justiça Fe-
deral
(www.jf.jus.br)
no link Publi-
cações, Re-
vista CEJ,
edição atual.

Servidora divulga resultado de pesquisa na Intranet

A servidora Rose Diniz
(NDRH) defendeu tese
de mestrado na Universi-
dade Federal de Per-
nambuco, com uma abor-
dagem sobre o tema
“Cultura e Clima Organi-
zacional no TRF 5ª Re-
gião - na Perspectiva dos
Servidores da Diretoria
Geral”. A tese foi constru-
ída em cima de uma pes-

Plano privado de assistência à saúde
Na próxima quarta-feira, o TRF5 vai rea-
lizar uma audiência pública visando à
contratação de empresa especializada
em plano privado de assistência à saú-
de. A empresa deverá oferecer a pres-
tação continuada de atendimentos mé-
dico-hospitalar, ambulatorial,
laboratorial, exames complementares e
serviços auxiliares de diagnósticos, te-
rapias e internações clínicas, cirúrgicas
e obstétricas, além de internações em
Unidade de Terapia Intensiva e utiliza-

ção de leitos especiais. Serão atendi-
dos pelo plano magistrados, servido-
res (ativos e aposentados) e pensio-
nistas do quadro de pessoal da Justi-
ça Federal de Primeiro e Segundo
Graus da 5ª Região, bem como aos
requisitados e ocupantes de cargos
em comissão e respectivos depen-
dentes. Os requisitos básicos exigidos
para a contratação encontram-se no
Termo de Referência, disponibilizado
no site www.trf5.jus.br.

quisa realizada junto ao
corpo funcional desta
Corte e o resultado foi
encaminhado à DG e
está disponível na Intra-
net. Para acessar basta
clicar no banner anima-
do.”Gostaria de agrade-
cer a participação de to-
dos que responderam ao
questionário da pesqui-
sa”, afirma Rose Diniz.

DAMS promove
curso de
Tai Chi Chuan
A DAMS promoverá, no
mês de agosto, um
curso de Tai Chi
Chuan, arte marcial chi-
nesa conhecida pelos benefícios para
uma vida longa e saudável. O curso é
destinado especificamente ao público
masculino do TRF5 e faz parte da cam-
panha voltada para a saúde preventiva e
bem-estar do homem. As inscrições po-
dem ser feitas a partir da próxima segun-
da-feira e o curso ocorrerá nos dias 18 e
20 de agosto, às 17h, na sede da Esma-
fe5 (Anexo I).


