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Servidores do TRF5 participam,
nesta quinta e sexta-feira, do
curso “Aspectos Importantes da
Reforma do Código de
Processo Penal – Leis 11.690/
08 e 11.719/08”, promovido pela
Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região. As aulas serão
ministradas pelo
desembargador Lázaro
Guimarães e pelos juízes
federais Amanda Lucena, Cesar
Arthur Carvalho, Danielle Souza, Danilo
Fontenelle e Georgius Credidio, além do
procurador da República Rogério

Começa hoje curso sobre Reforma
do Código de Processo Penal

Romano. O curso será realizado das 9h
às 17h30, no auditório da Esmafe5
(Anexo I).

Foi realizada
ontem, na Sala das
Turmas, a segunda
audiência pública
para contratação
de empresa espe-
cializada em plano
privado de assis-
tência à saúde. As
empresas participantes apresentaram
sugestões para elaboração do Termo

Audiência pública para contratação de plano de saúde

Pelo segundo ano
consecutivo, o TRF5
realiza o projeto Criança
Talento com o objetivo de
estimular o gosto pela
arte e valorizar os dons existentes nos
filhos dos magistrados e servidores
desta Corte. Quem tem filho na faixa
etária de 6 a 10 anos está recebendo
uma ficha de inscrição, que deverá ser
entregue junto com o trabalho
(desenho ou pintura), até o dia 19 de
setembro, no Cerimonial (15º andar). A
culminância do projeto ocorrerá na
Semana da Criança, quando haverá
vernissage e lanche para a criançada,
no hall de entrada do edifício-sede.

Em decorrência de problemas
operacionais, a Divisão de
Benefícios do TRF5 informa aos
servidores, comissionados e
requisitados que a importância referente
ao Auxílio-saúde será depositada em
folha suplementar, no início do mês de
outubro. A folha suplementar será
retroativa ao mês de janeiro de 2008 e
só terá direito ao benefício quem estiver
com a documentação completa e não
possuir o plano de saúde da Sul
América. Maiores esclarecimentos pelos
ramais 9864 e 9865.

Auxílio-saúde será
depositado em
folha suplementar

A Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) abriu inscrições para estágio
remunerado destinado à área jurídica. As
inscrições podem ser feitas até amanhã,
na Sala de Treinamento do Anexo 2 da
Seção Judiciária, no Jiquiá. Para
concorrer, os candidatos devem estar
cursando a partir do 5º período do curso
de Direito. Mais informações pelo site
www.jfpe.jus.br.

JFPE abre inscrições
para estágio em Direito

Projeto Criança
Talento 2008 

de Referência
definitivo para
contratar o plano
de saúde para
magistrados,
servidores e pen-
sionistas da Justi-
ça Federal de Pri-
meiro e Segundo

Graus da 5ª Região. A licitação está
prevista para o final de novembro.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


