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O desembargador federal
Francisco Cavalcanti será um
dos debatedores do curso
“Transformações do Direito
Público Francês e seus Refle-
xos no Direito Brasileiro”, que
será realizado, de hoje até a
quarta-feira, no auditório da
Justiça Federal no Rio Grande
do Norte (JFRN). O evento,
promovido pelo núcleo
potiguar da Esmafe5, faz parte do Plano
Nacional de Aperfeiçoamento e de Pes-
quisa para Juízes Federais (PNA). O cur-
so será ministrado pelo professor Pierre
Devolvé (titular da cadeira de Direito
Administrativo da Université Panthéon-

Atualidades do Direito Público
Francês em debate no RN

Assas, Paris II-França). Durante o
encontro serão abordados os
temas “As novas modalidades de
controle de constitucionalidade na
França”; Os novos aspectos do
contencioso administrativo “; Os
novos contratos administrativos” e
“A arbitragem no Direito Adminis-
trativo Francês”, finalizando com
uma mesa redonda. Além do
desembargador federal Francisco

Cavalcanti, o debate contará com a parti-
cipação do juiz federal Edilson Pereira
Nobre Júnior (diretor da Esmafe5/RN) e
dos professores Fabiano Mendonça e
Vladimir França, da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.

Dentro da programação da campanha
Bem estar na Maturidade, amanhã, das
10h às 12h, na Sala das Turmas, será
exibido o filme “Longe dela”. A produção
aborda o Mal de Alzheimer, assunto que
será debatido no próximo dia 28 pela
psicoterapeuta Kelly Trigueiro. A cam-
panha é promovida pelo Núcleo de
Assistência à Saúde com o objetivo de

Bem estar na Maturidade exibe filme

Os servidores
da Seção
Judiciária de
Alagoas
(JFAL) estão
trabalhando
com equipa-
mentos mais
seguros, eficientes e confortáveis para o
uso. Atendendo às orientações da
Comissão de Saúde Ocupacional, o
Núcleo de Tecnologia da Informação da
JFAL implantou kits de equipamentos e
acessórios ergonômicos, como
monitores de LCD, teclados, mouses,
mouse pad e base para mouse com
apoio para pulso com gel.

JFAL implanta
novos equipamentos
ergonômicos

Com o objetivo de orientar os jovens
que estagiam no TRF5, a Núcleo de
Assistência à Saúde do TRF5 (NAS)
implantou o Programa Busca
Saudável. Direcionado aos

estagiários de nível médio, o
programa presta consultoria aos
jovens, através de orientações sobre
emprego e como se preparar para os
processos seletivos que terão de
enfrentar. O projeto ainda orienta
sobre o estilo de vida saudável (físico
e psicológico), estimula a prática de
atividades físicas, a boa alimentação e
ensina estratégias para o controle
emocional dos participantes. Os
estagiários deverão procurar o setor
caso se interessem em participar do
programa. Informações: 9258.

Programa Busca
Saudável orienta
estagiários

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Concurso de
Monografias da Controladoria Geral da União (CGU). Os temas
deste ano abordam a prevenção e combate à corrupção, o
controle interno e a correição. O concurso pretende incentivar
estudos na área de prevenção e combate à corrupção no Brasil.
A iniciativa é uma organização da CGU em parceria com a
Escola de Administração Fazendária (Esaf). O cadastro pode
ser feito até 26 de julho através do site www.esaf.fazenda.gov.br.
Informações: (61) 3412- 6018 ou pelo email: concurso-
cgu.df.esaf@fazenda.gov.br.

Concurso de Monografias na CGU
fornecer orientações
e sugerir atividades
que possam melho-
rar a qualidade de
vida dos servidores
e de seus familiares.
A iniciativa conta com
o apoio da Caixa
Econômica Federal.

Francisco
Cavalcanti


