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SEGUNDA

Desde o dia 7 de
janeiro, o
atendimento nos
Juizados Especiais
Federais e Varas
Federais das
Subseções
Judiciárias do interior
foi ampliado
em uma
hora,
passando
do horário
das 8h às
16h para o
período das

Juizados e Subseções têm novo
horário de funcionamento

9h às 18h. O novo
horário de
funcionamento
atende à
Resolução nº 25/
2009 do
Conselho de
Administração do
TRF da 5ª
Região, que dá
nova redação aos
artigos 1º e 6º da

Resolução nº 24/2007. A nova
Resolução faculta aos JEFs iniciar o
atendimento às 8h e mantém a
jornada ininterrupta até as 18h.

Na noite da última sexta-feira,
25 alunos da Escola Nossa
Senhora do Pilar (Bairro do
Recife) assistiram ao espetáculo teatral
“De Dentro”, no Teatro do Parque. Os
ingressos para os menores,
acompanhados dos pais, foram
adquiridos junto à ONG Moradia e
Cidadania e Caixa Econômica Federal,
parceiras do Tribunal no trabalho
socioeducativo que vem sendo
realizado na comunidade do Pilar. As
ações incluem a doação de
computadores e mobiliário, melhorias
na infraestrutura e implantação de uma
biblioteca na Escola, além da realização
de cursos de Informática, em parceria
com o Exército, que visam minimizar as
carências daquela comunidade.

A partir desta semana, os estagiários de
nível superior deverão trazer o
comprovante de matrícula na faculdade,
relativo ao primeiro semestre ou ano
letivo de 2010. O Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior informa que a bolsa-auxílio será
suspensa caso o estudante não
regularize a situação até o final de
fevereiro. Informações: 9835.

Estagiário deve trazer
comprovante de matrícula

Através de enquete na Intranet, o Núcleo
de Desenvolvimento de Recursos
Humanos está realizando um
levantamento das necessidades de
capacitação para 2010, que deve ser
respondido pelos servidores do Tribunal.
A iniciativa tem o objetivo de subsidiar a
elaboração do Plano Anual de
Treinamento do TRF5. Mais
informações: 9818.

Enquete subsidia Plano
Anual de Treinamento

Teatro para
estudantes da
Escola do Pilar

Por solicitação da Caixa
Econômica Federal, os

estagiários de nível superior que
possuem conta-corrente com

operação 023 deverão efetuar a
troca para a modalidade

universitário. A mudança deve
ser comunicada ao Setor de

Acompanhamento de Estágio.

Conta Universitário

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

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica


