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Auxílio-transporte: servidores devem atualizar cadastro

TCE-PE oferece 
cursos

Caixa interativa

diretor da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe), desembargador fede-
ral Marcelo Navarro, presidiu, na 
manhã de ontem (13/03), a mesa 
de abertura do Seminário “Copa 
do Mundo 2014: Lei Geral e As-
pectos Jurídicos”, que acontece até 
hoje (14/03), no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. A promoção do evento é 
uma parceria entre a Esmafe e o 
Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF). 
Legado - Representando o coor-

denador do 
CEJ/CJF, mi-
nistro Arnaldo 
Esteves, Mar-
celo Navarro 
enfatizou a 
importância 
da discus-
são sobre a 
Copa 2014. 
“O seminário 
será muito 
importante não apenas para a Jus-
tiça Federal, mas para a sociedade 
como um todo. Do ponto de vista 
puramente jurídico, é interessan-

A Divisão de Folha de Paga-
mento (DFP), através do Setor 
de Benefícios, solicita que os 
servidores que recebem auxílio-
-transporte façam a atualização 
cadastral. De acordo com a DFP, 
a medida visa ao cumprimento 
da Resolução nº 4/2008 do Con-
selho da Justiça Federal (CJF). 

Para atualizar os dados, o bene-
ficiário deverá imprimir o formu-
lário na intranet, dependendo da 
sua situação: cadastramento de 
servidores, requisitados ou exclu-
-são do programa. O solicitante 
precisa preencher o formulário à 
mão e entregar, até o dia 1º de 
abril, no Setor de Benefícios junto 

com um comprovante de resi-
dência e cópia do contracheque 
(este último deve ser apresen-
tado apenas pelos servidores 
requisitados). Para imprimir o 
formulário, basta seguir o ca-
minho: Unidades->> Setor de 
Benefícios->> Cadastramento 
(servidor/requisitado).

A Escola de Contas Públicas 
Professor Barreto Guimarães, do 
Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE-PE), está com 
inscrições abertas para os cursos 
“Auditoria em folha de pagamen-
to de pessoal”; “Contratos de 
obras e serviços de engenharia 
e sua fiscalização”; “Orçamento 
e finanças públicas” e “Elabora-
ção de termos de referência para 
aquisição de bens e serviços na 
administração pública”. As aulas 
serão ministradas, a partir da 
próxima segunda-feira (17/03), 
das 14h às 17h40, na sede do 
TCE-PE. Os interessados devem 
fazer suas inscrições pelo site 
http://escola.tce.pe.gov.br/escola/. 
Mais informações pelo telefone 
(81) 3181-7953.

A Caixa Econômica Federal infor-
ma aos seus correntistas que está 
disponível o aplicativo “Caixa”, 
para tablets e smartphone. Esse 
aplicativo permite agilidade para 
o acesso aos serviços de consultas 
de saldos, extratos, transferências 
e pagamentos. O aplicativo “Cai-
xa” é gratuito e pode ser baixado 
através do Google play para smar-
tphone ou através do Apple Store, 
para Iphone.

te a análise do legado de ordem 
normativa que a Copa do Mundo 
pode nos propiciar”. 


