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TRF5 promove oficina de preparação do edital
para eliminação de processos administrativos
O TRF da 5ª Região está promovendo,
desde ontem, uma oficina ministrada
pela supervisora do arquivo administrati-
vo da Seção Judiciária do Paraná, Nilce
Aparecida de Castro, dirigida aos servi-
dores desta Corte. O objetivo do evento
é preparar a elaboração do primeiro edi-
tal para eliminação de arquivos adminis-
trativos do TRF5. Dos milhares de pa-
péis que hoje estão no Tribunal, espera-
se eliminar meia tonelada no edital-piloto
e, a longo prazo, cerca de 90% dos do-
cumentos. O objetivo principal desse mu-

tirão é classificar
todos os arquivos,
quantificar e quali-
ficar o montante
para depois elimi-
ná-los, de acordo
com a Resolução
nº 23, de 19 de
setembro de
2008, do Plano de
Classificação e
Tabela de Tempo-
ralidade.

DAMS distribui panfletos e
preservativos
A partir desta quarta-feira, a Divisão de
Assistência Médica e Social começa
uma campanha de distribuição de pre-
servativos e folhetos educativos visan-
do à prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis entre servidores,
estagiários e terceirizados do TRF5. A
campanha acontece todo ano e tem
como objetivo orientar sobre os riscos
de contrair a AIDS e outras DSTs. A

Estacionamento no
Anexo I durante carnaval
Desta semana pré-carnavalesca até a
quarta-feira de cinzas,  os servidores do
TRF5 poderão utilizar o estacionamento
do Anexo I. O atendimento será por or-
dem de chegada e o servidor deverá
apresentar identificação funcional. Para
cadastrar o veículo é preciso informar à
SAE o nome, lotação e placa do veículo,
até às 14h desta quinta-feira, pelo ramal
9376 ou ancabral@trf5.jus.br. Quem já
tem cadastro deve informar apenas se
houver alguma alteração nos dados.

Pagamento de estagiário
será nesta sexta-feira
Devido ao período de carnaval, a bolsa
de estágio de nível superior será paga,
excepcionalmente, na próxima sexta-
feira (20 de fevereiro). O pagamento das
bolsas aos estagiários do TRF5 ocorre
no último dia útil de cada mês e,
atualmente, corresponde a R$ 622,50
(valor desvinculado do salário mínimo).
Desde a Resolução nº 28 (17/12/2008),
os universitários passaram a receber
auxílio-transporte e ganharam o direito a
férias anuais.

Hemope faz campanha
de doação de sangue
para o Carnaval
Com a cam-
panha “Não
importa sua
fantasia,

antes de cair na
folia doe san-
gue no Hemo-
pe”, o hemocentro pernambucano pre-
tende ampliar o número de doações para
atender à demanda durante o período
carnavalesco. Para doar sangue, é preci-
so ter entre 18 e 65 anos, peso acima de
50 quilos, gozar de boa saúde e não ter
ingerido bebida alcoólica nas últimas 24
horas.

entrega
está sen-
do feita no
Setor de
Saúde
(DAMS).
Mais in-
forma-
ções com
Áurea, pelo ramal 9296.


