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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Internacional
da Alfabetização

A Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região (Esmafe5) promove,
nos dias 11 e 12 de setembro, o
curso “Aspectos Importantes da
Reforma do Código de Processo
Penal – Leis 11.690/08 e 11.719/08”,
dirigido aos servidores lotados nos
gabinetes dos desembargadores
do Tribunal. As aulas serão
realizadas das 9h às 17h30, no auditório
da Esmafe5 (Anexo I) e terão como
expositores o desembargador Lázaro
Guimarães e os juízes federais Amanda
Lucena, Cesar Arthur Carvalho, Danielle

Reforma do CPP será abordada
na Esmafe5

Souza, Danilo Fontenelle e Georgius
Credidio, além do procurador da
República Rogério Romano. As
inscrições devem ser feitas no NDRH,
pelos ramais 9818 e 9307.

A Faculdade Integrada do Recife
está com inscrições abertas para
o curso de Especialização em Direito
Administrativo e Processo Disciplinar,
com desconto de 15% para servidores
do TRF5. O curso começa no dia 12 de
setembro e será desenvolvido em
turmas quinzenais, na sexta-feira à noite
e no sábado pela manhã.  As inscrições
devem ser feitas através dos sites
www.fir.br e www.portaldapos.com.br.
Informações: 9818 e 9804.

Especialização em
Direito Administrativo
e Processo Disciplinar

Preocupada com a saúde e bem-estar dos
servidores do TRF5, a DAMS está realizando
um estudo sobre a viabilidade de parceria
com empresa farmacêutica, visando obter
medicamentos para os tabagistas que
queiram abandonar o vício do cigarro. Para
isso, solicita que os fumantes ativos entrem
em contato com o Setor de Enfermagem
deste Tribunal. Maiores informações pelos
ramais 9297 e 9866.

DAMS engajada no combate ao fumo

Estão disponíveis, na Intranet, informações
sobre o Adicional de Qualificação (AQ). O
NDRH informa que os efeitos financeiros do
AQ serão implantados na folha de pagamento
deste mês. Outros esclarecimentos podem
ser obtidos pelos ramais 9818 e 9821.

Adicional de Qualificação
será implantado na folha
de pagamento deste mês

A Subseção Judiciária de Petroli-
na tem novo prefixo telefônico,
desde o dia 1º de setembro. O
número do PABX foi alterado de
3861-0885 para 3038-2000.
Provisoriamente, os dois números
estão atendendo.

Comunicado
Novo Número

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


