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Aniversariantes

Dia Mundial da
Meteorologia

O Núcleo alagoano da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe5/AL) abriu inscri-
ções para o V Concurso de
Monografias, que nesta
edição homenageia o
desembargador federal
Marcelo Navarro (vice-
presidente do TRF5). O
concurso, que tem como
objetivo estimular a reflexão
sobre a missão do Poder
Judiciário Federal, será realizado em
duas categorias: profissional, com o
tema A Objetivação do Controle
Concreto de Constitucionalidade; e

V Concurso de Monografia da JFAL
homenageia Marcelo Navarro

estudante, cujos trabalhos
deverão versar sobre
qualquer tema relacionado
à atuação da Justiça
Federal. Cada concorrente
só poderá inscrever uma
única e inédita monografia,
sendo vedada a
participação de trabalhos
em co-autoria. A
monografia deverá conter o
pseudônimo do autor e a
bibliografia consultada, de

acordo com as normas da ABNT. Os
interessados têm até o dia 9 de abril para
entregar a monografia. Informações
pelos telefones (82)2122-4338/4205.

Os servidores lotados na Secretaria Judiciária, nas Divisões das Turmas
e na Subsecretaria do Plenário estiveram reunidos, na última sexta-feira,
para comemorar a participação conjunta no cumprimento de 99,71%,
das 10 Metas de Nivelamento do Judiciário em 2009. Esse índice fez
com que o TRF5 conquistasse o segundo lugar, entre os 91 tribunais do
país, e ainda ser o único tribunal federal a entrar na lista dos 10 melhores
de todo o ramo do judiciário.

Servidores comemoram o cumprimento
de Metas de Nivelamento do CNJ

Até sexta-feira, estão abertas as
inscrições para conciliadores do
Juizado Especial Federal da 8ª Vara, com
sede no município de Sousa, na Paraíba.
A seleção dos candidatos será por meio
de análise curricular e de entrevistas, que
serão realizadas nos dias 7 e 8 de abril.
Para se inscrever, os interessados preci-
sam comprovar a nacionalidade brasileira
(nata ou por naturalização), a idade míni-
ma de 18 anos, o pleno gozo dos direitos
políticos, a capacidade para exercer a
função e a reputação ilibada. Além disso,
devem ser, preferencialmente, bacharéis
ou acadêmicos em Direito, pelo menos a
partir do 7º período. Informações:
www.jfpb.jus.br.

Seleção para
conciliadores do
JEF na Paraíba

Entrou em vigor, nesta segunda-feira,
a Resolução nº 23/2009, do Conselho
de Administração do TRF5, que regu-
lamenta o controle e uso das obras
tiradas por empréstimo da biblioteca
desta Corte. Em cumprimento à
resolução, a biblioteca também
passou a cobrar multa de R$ 2 por
cada dia de atraso na devolução dos
livros. A partir de agora, os servidores
têm o prazo de 10 dias para devolver
as obras, porém, se não houver
solicitação ou reserva de outro leitor, o
prazo poderá ser renovado. A medida
tem por objetivo assegurar que um
maior número de usuários tenha
acesso ao acervo bibliográfico do
Tribunal, tendo por base o
compromisso do servidor e demais
usuários com o bem público.

Biblioteca inicia
cobrança de multa


