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Aniversariantes

17 SEXTAAbril
Desembargador Federal
Geraldo Apoliano

Juiz Federal Francisco
das Chagas Fernandes

SJCE

Francisco Soares Bezerra
Material e Patrimônio
Raquel Falcão de Andrade
Distribuição
Erick Ramos Castro de Souza
Gab. Des. José Maria Lucena

Sábado, dia 18

Juiz Federal Carlos
Rebêlo Júnior
SJSE

Yza Camarotti Cortez
Taquigrafia
Niccolo Galvão Marangon
Secretaria Judiciária

Domingo, dia 19

Ministra Carmen Lúcia
Antunes Rocha

STF

O desembargador federal Francisco
Barros Dias será homenageado por
magistrados e servidores da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte, nesta
sexta-feira, às 17h30, no auditório da
SJRN, em Natal. O presidente do TRF da
5ª Região, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, vai prestigiar o
evento, que tem o objetivo de saudar o
mais novo integrante desta Corte. Juiz
federal desde 1987, Barros Dias atuou na
Paraíba e no Rio Grande do Norte, onde
ocupou a 3ª Vara até tornar-se
desembargador do TRF5. O magistrado
atuou no Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte (TRE/RN), de 1989
a 1993. Tem especializações em Direito

Francisco Barros Dias recebe
homenagem na SJRN

do Trabalho e
Direito
Processual
Civil (UFRN e
UnB),
Mestrado em
Direito pela
Universidade
Federal de
Pernambuco e está cursando Doutorado
em Buenos Aires (Argentina). Fez cursos
de aperfeiçoamento na University Of
Auckland (Nova Zelândia), Universidade
do Porto (Portugal) e Université de
Limoges (França). É professor titular da
UFRN, onde ministra a disciplina de
Direito Processual Civil.

Desde o final de janeiro, as
solicitações de intervenção nos
computadores do Tribunal pela equipe
de Informática estão sendo realizadas
através do ramal 9001. A mudança foi
feita com o objetivo de acelerar a
resposta ao usuário. De acordo com o
coordenador da equipe de banco de
dados, Geraldo Nedias, o
direcionamento dos chamados para um
número específico tornará mais eficaz o
atendimento ao usuário, pois haverá um
controle maior e mais detalhado da
demanda.

Informática
atende chamados
pelo 9001

O Concurso de
Monografias
Professor Barreto
Guimarães,
promovido pelo Tribunal de Contas de
Pernambuco, terá como tema “O
Tribunal de Contas e a Lei de
Inelegibilidade: evolução jurisprudencial
e inovações legislativas”. As

TCE promove concurso de monografias
monografias
poderão ser
entregues até o
dia 25 de junho,

na Coordenação Geral da Escola de
Contas Públicas Professor Barreto
Guimarães, no Recife. Informações:
(081) 3181.7940 e www.tce.pe.gov.br/
escola.

Na próxima semana, a SEAP promoverá
uma pesquisa junto aos servidores para
avaliar a qualidade dos serviços
prestados pelo Restaurante Terraço
Buonafina. A pesquisa será realizada no
restaurante, no horário das 12h às 14h.
De acordo com a nutricionista Raquel
Carneiro Leão (gestora do contrato), a

SEAP realiza pesquisa de qualidade no restaurante
iniciativa visa avaliar o grau de satisfação
dos usuários em relação às condições
higiênico-sanitárias da cozinha e do
salão, a diversidade e a qualidade dos
alimentos oferecidos pelo cardápio,
além de cumprir normas do contrato
estabelecido entre o TRF5 e o
restaurante. Informações: 9462.

Neste sábado, a partir das 8h, haverá dedetização em todos os andares do
edifício-sede e anexos. A SEAP solicita que as chaves dos setores sejam
entregues na Sala de Rádio (sede) e aos vigilantes (anexos).
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