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Aniversariantes

15 Julho

QUARTA
José Claudiano Ferreira de Abrantes
Gab. Des. Manoel Erhardt

Laiza Monteiro Valença
Gab. Des. Paulo Roberto O Lima

Marta Maria Oliveira dos Santos
Setor médico

Quinta, 16 de julho
Francisco José B de Aguiar Pessoa
Controle Interno

Carla Andréa Pereira Firmino
Distribuição

Bartolomeu José de Lima
Soservi

Dia Nacional dos Povos Americanos
Dia Universal da Liberdade de

Pensamento

Paulo Gadelha lança História
Política de Sousa

Barros Dias ministrará curso
sobre Recursos Cíveis

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
No dia 7 de agosto, o desembargador
federal Paulo Gadelha lançará o livro
História Política de Sousa (1945-2004),
uma retrospectiva de quase seis déca-
das com a narração de fatos políticos
ocorridos no município do sertão
paraibano. A formação dos partidos polí-
ticos, primeiras eleições pós-Estado
Novo, últimas eleições indiretas no Bra-
sil e o impacto das eleições presiden-
ciais de 1989 são alguns temas aborda-
dos pelo autor. A obra ainda traz o retor-
no do grupo Gadelha à disputa pela che-
fia do Poder Executivo, nas eleições de
2000 para prefeito, vice-prefeito e vere-

ador, além de Memórias Fotográficas,
contendo uma coleção do arquivo pes-
soal do magistrado, natural daquele mu-
nicípio. O lançamento literário será reali-
zado às 17h, no plenário da Assembléia
Legislativa da Paraíba, em João Pessoa.

O desembargador federal Francisco
Barros Dias vai ministrar o Curso de
Atualização em Processo Civil “Recur-
sos Cíveis – Teoria e Espécie”, no Ho-
tel Manibu, em Boa Viagem. Promovido
pela Lato Sensu – Escola Jurídica, o
curso tem 65 horas/aula e se destina a
estudantes e profissionais do Direito,
além de interessados em fazer concur-
sos públicos. Servidores do TRF5 e
das Seções Judiciárias da 5ª Região

Mossoró seleciona
conciliadores
Hoje é o último dia de inscri-
ções ao processo de seleção
para conciliadores, promovido
pela Subseção Judiciária de
Mossoró. Os acadêmicos de
Direito, que estejam na segunda metade
do curso, poderão concorrer a uma das
quatro vagas oferecidas pela Justiça Fe-
deral. A atividade de conciliador não tem
remuneração, mas se configura título
para concursos públicos promovidos
pelo TRF5, quando ultrapassar o período
de doze meses. As inscrições devem
ser feitas na sede da 8ª Vara Federal do
Rio Grande do Norte (R. Jorge Coelho
de Andrade, s/n – Costa e Silva –
Mossoró).

Funcionários da Soservi
fazem exame periódico
nesta quarta-feira
Os 98 funcionários da Soservi que traba-
lham no Tribunal deverão participar do
exame periódico da empresa, que será
realizado hoje. A avaliação será feita pela
equipe médica da Soservi, a partir das
7h30, no Núcleo de Assistência à Saúde
(NAS) do TRF5, no Anexo III.

Logomarca do SIGJUS
Para ajudar a escolher a logomarca do
Sistema de Gestão da Justiça Federal
(SIGJUS) foi lançada uma campanha de
votação entre os servidores do Poder
Judiciário Federal. Quatro opções são
oferecidas e poderão participar da vota-
ção todos os magistrados e servidores
dos TRFs e das Seções Judiciárias. A
votação será feita na Intranet. Além de
escolher a logomarca, a equipe do
SIGJUS está desenvolvendo um novo

portal (http://portal.cjf.jus.br/sigjus).
Participe!

têm direito a des-
conto especial no
preço do curso,
que será realizado
toda segunda-feira,
das 19h às 22h, no
período de 3 de
agosto a 14 de de-
zembro deste ano.
Informações: (81)
9245.9027.


