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TERÇA

Aniversariantes
Maxuel de Souza Soares
Distribuição

Marcos Olinto Novais de Sousa
Corregedoria Regional

Felipe Bezerra Menezes
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho

Antônio Carlos A. Viana de Oliveira
VIP – Segurança

Paulo Roberto Soares Nogueira
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Contador

O TRF5 publicou, na última
quinta-feira, os nomes dos
membros da Comissão
Examinadora do X
Concurso Público para
Juiz Federal Substituto. A
Comissão é formada pelos
desembargadores federais
Lázaro Guimarães
(presidente), Francisco
Cavalcanti e Rogério Fialho
Moreira (membros titulares),
Geraldo Apoliano, Margarida
Cantarelli e Paulo Gadelha (membros
suplentes). Inicialmente, o grupo  se
encarregará em  adotar as providências

Pleno aprova Comissão Examinadora
do concurso para juiz federal

necessárias a fim de obter a
indicação dos
representantes da
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e da
Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional
Pernambuco (OAB-PE), que
irão atuar como membros da
Comissão Organizadora do
Concurso. O
desembargador Lázaro
Guimarães também foi

indicado pelo presidente do TRF5, José
Baptista de Almeida Filho, para integrar a
Comissão Nacional de Concurso.

Na tarde de hoje, a Subsecretaria de Material e Patrimônio
promove degustação de cafezinho no foyer do Tribunal. O
teste de configuração de bebidas tem o objetivo de adequar
o padrão do café servido pelas máquinas do prédio, com fo-
co na satisfação do paladar dos usuários. Um técnico habili-
tado da empresa responsável pela manutenção das máqui-
nas e abastecimento do café  fará as mudanças indicadas
pelo servidor. A degustação estará disponível das 14h às 17h.

Degustação indicará qualidade
e sabor do cafezinho no TRF

O Núcleo de Odontologia da DAMS vol-
tou a  realizar consultas clínicas para os
servidores e estagiários de nível médio
do TRF5. O serviço conta com uma
equipe de profissionais com especialida-
de em diversas áreas, como periodontia,
extração, restaurações, pequenas
cirurgias (gengioplastia e retalho), além
de aplicações de flúor e laser para aftas
e herpes. Informações: 9296.

Atendimento odontológico
é retomado na DAMS

Foram adiadas para o dia 18 de
outubro as provas de seleção
para estágio de Direito,
promovidas pela Justiça Federal
na Paraíba (JFPB). As provas objetiva
e subjetiva estavam marcadas para o
dia 4 de outubro, mas a Direção do
Foro optou por uma nova data por
conta do primeiro turno das eleições
municipais (5 de outubro). O processo
visa selecionar alunos a partir do 4º
período do curso de Direito para
preenchimento de vagas de estágio
remunerado na sede da Seção
Judiciária da Paraíba (SJPB), em João
Pessoa, e nas Subseções de Campina
Grande e Sousa.

JFPB adia seleção
para estagiário

Em decorrência de problemas operacio-
nais, a Seção de Benefícios informa aos
servidores, comissionados e requisita-
dos, que não possuem o plano da Sul
América, que o Auxílio-Saúde será depo-
sitado em folha suplementar, no início do
mês de outubro. Os valores serão retroa-
tivos ao mês de janeiro e terá direito
quem estiver com a documentação com-
pleta. Mais informações: 9864 e 9865.

Auxílio-Saúde será feito
em folha suplementar

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

Informações: 9581.

Asserjufe

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos


