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Aniversariantes

19 QUINTAFevereiro Meidson Coelho de Andrade
Diretoria Geral

Yasmin Barreto Belian
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Juvenal do Nascimento
Gab. Des. Francisco Wildo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Neste período carnavalesco, o Setor
de Saúde/DAMS adverte os servidores
sobre a necessidade de completarem
o esquema vacinal contra a hepatite
dos tipos A e B, já que o
descumprimento dos prazos deixa a
pessoa mais vulnerável. Também
lembra aos foliões que verifiquem se
está vencida a vacinação contra tétano,
para tomarem o reforço da vacina em
qualquer posto de saúde. Para passar

o carnaval sem
atropelos, a
equipe da
DAMS
recomenda
usar protetor
solar, beber
bastante água
e ter muito
“equilíbrio” nos
dias de folia.

DAMS adverte foliões para cuidar da saúde
Para melhor
atender aos
servidores
desta Corte,
a Caixa
Econômica
Federal e o
Banco do
Brasil
informam
que os Postos de Atendimento
Bancário no TRF5 abrirão mais cedo

PABs atenderão das 9h às 13h

Até o dia 3 de março,
estão abertas as ins-
crições para o curso
de pós-graduação em
Direito Processual Ci-
vil na Universidade
Católica de Pernam-
buco. Sob a coordenação do juiz federal
Ubiratan de Couto Maurício (titular da 9ª
Vara Federal-PE), os cursos oferecem
especialização em Ciências Criminais,
Direitos Humanos e Direito Processual
Civil. Inscrições no site  www.unicap.br e
informações pelo telefone 2119-4134.

Inscrições para
Pós-graduação
em Direito

Os estagiários de nível médio do
TRF5, que fazem parte do
programa Adolescente Aprendiz,
vão receber a bolsa-auxílio nesta
sexta-feira. A bolsa, que
corresponde a R$ 311,25, é paga
normalmente no último dia útil do
mês. Devido ao carnaval, o
pagamento foi antecipado para o
dia 20 de fevereiro.

Estagiário de nível
médio recebe
pagamento amanhã

nesta sexta-feira. Devido à
mudança no horário de
expediente do Tribunal, o

atendimento ao público será das 9h às
13h, nos PABs da Caixa e do BB. 

O desembarga-
dor federal
José Baptista
de Almeida
Filho preside,
nesta quinta-
feira, a
solenidade de
entrega dos
certificados aos
Gestores de Contratos desta Corte  -
Programa de Capacitação dos Gestores.
O evento tem início às 16h30, na Sala
das Turmas. A programação inclui

palestra
proferida pelo
diretor da
Subsecretaria
de Orçamento
e Finanças,
Sebastião
Marcos
Campelo,

abordando a Gestão de Contratos, e  a
apresentação da ferramenta de Gestão
de Contrato - SGC, desenvolvida neste
Tribunal, pelo servidor da Subsecretaria
de Informática, Laureano Montarroyos.

Presidente José Baptista entrega
certificados a gestores de contratos


