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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

Dia Nacional dos Povos Americanos
Dia Universal da Liberdade de
Pensamento

A revista Via Legal, um dos produtos do
Centro de Produção da Justiça Federal
(CPJUS), chega à quarta edição com
matérias sobre importantes decisões da
Justiça Federal. Nessa última publicação,
os leitores poderão encontrar uma
matéria especial sobre o aniversário de
20 anos dos cinco Tribunais Regionais
Federais. Com a criação dos TRFs, em
substituição ao Tribunal Federal de
Recursos, mudou a face do Poder
Judiciário, marcando o início da
interiorização da Justiça Federal. As duas
décadas de atuação dos TRFs ganham
destaque nesta edição, que traz um
pouco da história, evolução e desafios
destes tribunais. Tudo isso contado por

Publicações destacam 20 anos dos TRFs
personagens que ajudaram a estruturar o
trabalho iniciado após a promulgação da
Constituição Federal de 1988. A revista
Via Legal é quadrimestral e produzida
pelas assessorias de comunicação dos
TRFs, respectivas seccionais e coorde-
nada pela assessoria de comunicação
do Conselho da Justiça Federal (CJF).
FOLHA DO CJF - A recente edição do
informativo Folha do CJF também
homenageia o aniversário dos Tribunais
Regionais Federais, dedicando atenção
especial à matéria “TRFs completam 20
anos”. O TRF da 5ª Região teve
associada à comemoração do 20º
aniversário a posse do mais jovem
desembargador federal, Luiz Alberto

Gurgel de Faria,
primeiro juiz
aprovado em
concurso
promovido
pelo TRF5,
e que se
tornou
presidente da
Corte, em 30 de
março deste ano. A
matéria publicada no
informativo destaca
também o
crescimento da média de
processos julgados por desembargador.
Vale a pena conferir!

Devido ao período de férias da maioria
dos estudantes, foram adiadas para o
mês de agosto as apresentações da
segunda edição do “Estudos
Estagiários”, promovido pelo gabinete
do desembargador federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti. As apresentações
dos nove trabalhos participantes serão
realizadas nos dias 3 e 4 de agosto, a
partir das 14h, na sede da Esmafe5.
Informações com Luciana ou Lídia,
ramal 9605.

Adiadas apresentações
dos Estudos Estagiários

Foi publicado ontem, no site da Seção
Judiciária de Alagoas, o resultado da IV
Edição do Concurso de Monografia
que, este ano, homenageia a
desembargadora federal Margarida
Cantarelli. A comissão julgadora do
concurso, promovido pelo núcleo
alagoano da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe/AL), foi
composta pelos juízes federais Paulo
Machado Cordeiro, Frederico Wildson
da Silva Dantas (presidente) e Gustavo

Sai resultado de concurso de monografia
de Mendonça. Os
prêmios e os
certificados serão
entregues aos
autores ou seus
representantes, na
sede da SJAL, em
Maceió, durante
evento a ser
promovido no mês
de outubro, cuja data será divulgada
posteriormente.

As folhas de frequência dos estagiários
de nível superior devem ser entregues,
impreterivelmente, no 1º dia útil de
cada mês, não podendo conter rasu-
ras. Os campos destinados à avaliação
mensal do estagiário precisam ser
preenchidos porque servirão de critério
de pontuação para avaliação de
desempenho e uma avaliação
desfavorável deve ser devidamente
justificada. O memorando de férias
será anexado à folha do referido mês e
ausências dos estagiários (prova,
atestado) precisam de comprovação.
Caberá ao supervisor do estágio
assinar e carimbar cada folha de
frequência. Outras informações: 9835.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.

Asserjufe

Esclarecimentos sobre
Folha de Frequência


