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Até o dia 15 de outubro
podem ser feitas as
inscrições para o
concurso de
monografias “O Impacto
Sociojurídico da Criação
do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região no
Nordeste pela
Constituição Federal de
1988”. A iniciativa do
TRF5, alusiva ao
vigésimo aniversário da
Constituição Federal,

Concurso de monografias recebe
inscrições até dia 15 de outubro

tem o objetivo de estimular a
reflexão sobre os temas
propostos. Patrocinado pela
Caixa Econômica Federal, o

concurso vai premiar
os três melhores

trabalhos em duas
categorias (profissional

e graduando). Os
prêmios serão

entregues no dia 15 de
dezembro, em sessão

solene, no Salão do Pleno
do Tribunal.

O I Simpósio de
Direito Processual
Civil será realizado
hoje e amanhã, no
auditório do Fórum
Cível de João Pessoa
(PB). Durante o
evento, o desembar-
gador federal
Francisco Wildo vai ministrar a palestra
“Alterações Processuais: Ondas
Reformistas do Processo Civil”. Já a

Simpósio de Direito Processual Civil
juíza federal Helena
Delgado Fialho
abordará o tema
“Reflexo das
Alterações do CPC
no Rito das
Execuções Fiscais”.
O Simpósio terá
carga horária de 10

horas, com certificação chancelada
oficialmente. Mais informações: (83)
3222-0549/3222-5501.

Comunicado

Por solicitação da empresa
responsável pela manutenção das
máquinas e abastecimento de café
no TRF5, foi adiada para a próxima
terça-feira (23 de setembro) a
degustação de bebidas para definir
o padrão do cafezinho a ser servi-
do no prédio. A degustação estará
disponível das 14h às 17h, para to-
dos os servidores que quiserem
dar sugestões.

Degustação do cafezinho

Prossegue, até a próxima semana, a
campanha de vacinação contra a hepatite (A e
B) promovida pela DAMS. Para quem tomou a
primeira dose no ano passado, está na hora
de agendar a segunda dose. A imunização
contra a hepatite B visa combater uma doença
que em 5% dos casos pode ser fulminante,
porque algumas pessoas podem não eliminar
o vírus e evoluir para hepatite crônica, uma
das causas de câncer hepático e cirrose. Até
ontem, 185 servidores do TRF5 foram
vacinados. Informações: 9866.

Vacinação contra hepatite continua na DAMS

Em virtude da procura pelo curso
de Desenvolvimento Gerencial,
que está sendo realizado em parceria
com a UFPE, o Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos abrirá nova
turma para servidores que possuem
função comissionada (a partir de FC4).
Já foram formadas oito turmas de
comissionados de natureza gerencial
(com subordinados), que a cada dois
anos deverão participar de capacitação
com carga horária mínima de 30 horas,
de acordo com a Resolução 569 e a Lei
11.416/CJF. Informações: 9818/9307.

Nova turma de
Desenvolvimento
Gerencial


