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SEGUNDA

Aniversariantes

Dezembro Morgana Maria Mesquita de Sá
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho

André de Lyra Pinto
Gab. Des. Francisco Wildo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos divulgou
a lista dos classificados no Con-
curso de Monografias sobre a
Constituição de 88, promovido
pelo TRF da 5ª Região com
apoio da Caixa Econômica
Federal. O concurso premiou
monografias nas categorias
profissional e graduando sobre o
tema “O Impacto Sociojurídico
da Criação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região no
Nordeste pela Constituição Federal de
1988”. Na categoria profissional, os três
primeiros lugares foram dos candidatos

TRF5 divulga resultado de
Concurso de Monografias

Francisco Glauber Pessoa Alves
(1º lugar), Francisco Adeilton de
A. Rodrigues (2º lugar) e Paulo
André Benz (3º lugar). Na cate-
goria graduando, a premiação foi
para as candidatas Naíra Gomes
de Senna (1º lugar) e Rebecca
de Moura B. Oliveira (2º lugar). O
melhor trabalho de cada
categoria será publicado na
revista da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5).
As premiações serão entregues

no dia 17 de dezembro, no restaurante
Gio, durante a festa de confraternização
do Tribunal.

A DAMS orienta os
servidores que
estão com o

esquema vacinal
incompleto contra a
hepatite (tipos A, B ou A
+ B) para que procurem efetivar a
segunda dose. Ainda lembra que o
descumprimento dos prazos altera a
eficácia das vacinas, já que o esquema
incompleto significa ausência de
proteção contra a doença. Além disso,
os servidores que não tomarem a
vacina antes do recesso terão que
fazê-lo em clínica privada.
Informações: 9297.

Atenção para a 2ª
dose da vacina
contra hepatite

O servidor Marcos
Netto (professor de
Processo Civil e
assessor do
desembargador
federal Paulo
Roberto) está
ministrando um Curso
de Atualização em
Processo Civil para
funcionários da Procuradoria Regional da
República da 5ª Região (PRR-5),
semelhante às atualizações oferecidas
aos assessores do TRF5. O conteúdo
do curso (40 horas/aula) será distribuído
em dez encontros com uma abordagem
geral das principais reformas ocorridas
no Código de Processo Civil.

Servidor ministra
curso na PRR-5

Encontro de diretores administrativos
Diretores de Secretarias
Administrativas das seis Seções
Judiciárias vinculadas participaram,
semana passada, de reunião na sede
do TRF5, sob a coordenação da
diretora-geral Sorária Caio. O encontro
teve como pauta a reestruturação da
primeira instância nas áreas
administrativa e judiciária. Estiveram
presentes os diretores Ana Isabel

Furtado (SJPE), Cícero Caldas Neto
(SJPB), Isabel Gurgel Umbelino
(SJRN), Vander Chaves (SJCE),
Helena Pinheiro (SJAL) e Juvanilza
Silva (SJSE), além dos diretores do
TRF5 Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa), Telma Motta
(Secretaria Judiciária), Onaldo
Mangueira (Pessoal) e Sebastião
Campelo (Orçamento e Finanças).

A confraternização dos estagiários de nível
médio será nesta terça-feira, a partir das
18h, no Anexo I. Animada pelo DJ Nando, a
festa contará com um coquetel e jantar,
apresentação de grupo de dança, bingo e
entrega de presentes oferecidos pelos
setores do Tribunal. Ainda haverá o
concurso para escolha do Garoto e Garota
Aprendiz. A confraternização é promovida
com recursos dos próprios estudantes.

Confraternização dos estagiários de nível médio


