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TERÇA
Arapuam Gomes da Silva
Apoio Especial

João Bosco Fonseca Coelho
Assistência Odontológica

Emília Bezerra Ribeiro
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Emerson Gomes dos Santos
Quarta Turma

Ana Maria Tenório Góes
Soservi

Fabiana Amorim
Unimix

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Justiça Federal
em Alagoas abriu
inscrições para o
IV Concurso de
Monografias, que
este ano homena-
geia a desembar-
gadora federal
Margarida Canta-
relli. O concurso
será realizado em

duas categorias: profissional, que terá
como tema Os Direitos Humanos no
Direito Internacional; e estudante, que
poderá ser sobre qualquer tema

Concurso de Monografia da JFAL
homenageia Margarida Cantarelli

relacionado à atuação da Justiça Federal.
O concurso, promovido pelo núcleo
alagoano da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5/AL), tem
o objetivo de estimular a reflexão sobre a
missão do Poder Judiciário Federal. A
monografia deverá conter o pseudônimo
do autor e a bibliografia consultada, de
acordo com as normas da ABNT. Os
trabalhos vencedores, primeiro e segundo
colocados em cada categoria, serão
publicados na Revista da Seção Judiciária
de Alagoas. O prazo final para a entrega
da monografia é o dia 19 de junho.
Informações: (82) 2122-4100.

Com o objetivo de orientar servidores e gestores
sobre o Sistema Integrado de Avaliação de
Desempenho Funcional (SIADES), o NDRH
promoveu ontem, à  tarde, na Sala das Turmas,
uma palestra de esclarecimento a respeito do
procedimento unificado. A servidora Soraya
Portugal esclareceu os detalhes do novo
procedimento, que visa avaliar servidores em Estágio Probatório, Progressão
Funcional ou Promoção. O tema ainda será abordado na próxima sexta-feira,
às 10h, no mesmo local. Informações: 9804.

Para facilitar o controle no
pagamento do auxílio-transporte,
o Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior lembra aos
supervisores que a frequência dos
estagiários deve ser entregue,
impreterivelmente, até o 1º dia útil do
mês. O rigor no cumprimento do prazo é
necessário para que o pagamento da
bolsa e do auxílio-transporte ocorram até
o 5º dia útil de cada mês. Mais
informações com Miriam, ramal 9835.

Frequência de
estagiários deve ser
entregue no 1º dia útil

Festejos juninos
Arraial do Esfola
No dia 6 de junho, às 16h,
haverá o “Arraial do
Esfola”. O forró acontece-
rá no bar e restaurante
Carneiro’s (antigo Canga-
ceiro), com apresentação
das bandas Cikó
Macedo, Forró Chicote e
Banda Jaqueta de
Couro. Haverá fogueira,
comidas típicas e
quadrilha. Informações: 9252-1277.

Forró da Véia Cega
A Asserjufe realiza a 15ª
edição do Forró da Véia

Cega, no dia 10 de junho, a
partir de 21h, no Clube

Líbano. A festa será animada
pelas bandas Capim com Mel,

Forró Tora Aço, Cicinho do
Acordeon, Antônio Paulino e
Bacamarteiros de Bonito. A

entrada é franca para
associados. Informações:

9581.

SIADES é tema de palestras

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos


