
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

Dia do Professor
de Educação Física

Dia do Petróleo 29quartaS
e
te
m
b
ro

2
 
0

 
0

 
4

Edição nº 115

Perfil

Aniversariantes
Giltes Moura C Guimarães
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Lucas Bahia Delmas Freire
Dominante Serviços

Esmafe lança

Quinta Jurídica

L’Ácqua di Fiori
Concurso tem resultado provisório dia 6

Pratos do DiaBobó de camarãoMoela de frangoFrango empanadoFilé à parmegianaPanqueca
Filé de peito

Até amanhã, uma represen-
tante da L’Ácqua di Fiori estará

expondo seus produtos na
Asserjufe, no térreo do edifí-
cio-sede. As compras a partir
de R$ 30 podem ser parcela-

das e com desconto em folha.

Dia da Criança no Mirabilândia

A Escola de Magistratura Federal
lança amanhã o projeto Quinta
Jurídica, que se repetirá uma quinta-
feira de cada mês, com palestra em
torno de um tema jurídico
importante e atual, além de
lançamentos de livros e do número
atualizado da Revista da Esmafe.
Dentro da mesma programação
será aberto espaço para a arte e
momento de convivência entre
magistrados, servidores do TRF/5ª
e integrantes da comunidade
jurídica local. O projeto estréia às
17h de amanhã, no Salão do Pleno,
com palestra do ministro Castro
Meira, do Superior Tribunal de
Justiça, sobre o tema “Direito
Adquirido e as Emendas
Constitucionais”. Em seguida, o
diretor da Escola de Magistratura
Federal, desembargador Luiz
Alberto Gurgel de Faria, estará
lançando o número 7 da Revista da
Esmafe. A seguir, haverá o
lançamento de livros de autoria de
magistrados, em meio à
apresentação do grupo de frevo do
Coral Edgard Moraes. A escolha do
ministro Castro Meira como
palestrante da primeira Quinta
Jurídica representa uma forma de
homenagem pelo fato de ter sido o
primeiro diretor da Esmafe.

Alagoana de Maceió, Rosamaria Assun-
ção da Silva Sandes é técnica judiciária
concursada desde 93. Começou no ga-
binete do desembargador Ridalvo Cos-
ta, passou por outros setores e hoje
atua no gabinete do desembargador

Paulo Roberto. Formada
em Letras na Unicap,
gosta de caminhar com
sua cadela Brigith pela
praia; faz trabalhos comu-
nitários através da Fede-
ração Espírita/PE.

Filhos e
dependentes
dos associados
da Asserjufe
vão brincar a
valer no
Mirabilândia, no
sábado 16 de outubro,
a partir das 14h, em comemoração ao
Dia da Criança. Associados, convidados
e dependentes com mais de 15 anos
pagam entrada de R$ 5. As inscrições
dão direito a lanche, sorteio de brindes e

brincadeiras com
palhaços e

animadores
infantis. O
acesso aos

brinquedos do
parque será livre. As

inscrições devem ser
feitas até a próxima sexta-feira, com
Cristiane, no Posto de Atendimento da
Associação, no térreo do edifício-sede
do TRF, ou pelo ramal 9581, com
Cristiane.

O resultado provisório da
segunda prova subjetiva do
VI Concurso Público de
Juiz Federal Substituto da
5ª Região será divulgado
em 6 de outubro, durante
sessão pública no Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF/5ª). De acor-
do com o presidente da comissão do
concurso, desembargador federal
Petrucio Ferreira, dos 2.990 candidatos
inscritos no concurso, 91 estão partici-

pando desta fase. De 7 a
11 de outubro é o período
de recurso e finalmente
em 20 de outubro será di-
vulgado o resultado final
da segunda fase do con-
curso. As próximas etapas
são a avaliação de títulos e
prova oral. O TRF/5ª está

oferecendo sessenta vagas nos
seis Estados da 5ª Região (do
Ceará a Sergipe), sendo oito delas
para provimento imediato.

GAJ tem saldo liberado para consulta hoje
O pagamento da Gratificação da Ativi-
dade Judiciária (GAJ) deve ser feito hoje
ou amanhã pelo TRF/5ª. O saldo para
consulta já está liberado na intranet. A

Gratificação sobre os vencimentos
básicos dos servidores da carreira
judiciária passou de 12% para 30%
retroativo a julho deste ano.


