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Dia do Hoteleiro

Secretaria

Administrativa

Conhecendo o TRF/5ª

Joseny Gomes

A Secretaria Administrativa é respon-
sável pela coordenação, acompanha-
mento e execução das atividades de
natureza administrativa do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. Tem
todos os contratos sob acompanha-
mento, processa as licitações para
aquisição de materiais e contratação
de serviços, emite diárias para as
áreas vinculadas, aplica as penalida-
des cabíveis aos fornecedores e
prestadores de serviços, com o devi-
do processo administrativo, bem
como presta assessoria às unidades
do TRF/5ª acerca das providências a
serem adotadas para contratar, adqui-
rir, rescindir contratos, acrescentar,
suprimir e licitar. A Secretaria funciona
no 5º andar do edifício-sede deste
Tribunal e é dirigida por Luiz
Albuquerque Melo. Atualmente, conta
com doze funcionários, dois menores
aprendizes e dois estagiários do cur-
so de Direito e mais dois do curso de
Administração.

Terminam hoje as inscrições para o Cur-
so de Mestrado em Direito, oferecido
pela Unicap. O TRF/5ª está incentivando
a participação dos magistrados com a
concessão de bolsas de estudos, de
acordo com a Resolução Nº 25 (15/12/
04). O curso tem prazo de conclusão en-
tre 12 e 24 meses, incluindo a apresen-
tação e defesa pública da dissertação de
Mestrado.

Mestrado em Direito

inscreve até hoje
Pós-graduação para servidor
Até o próximo dia 12, servidores do Tri-
bunal e das Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião poderão realizar inscrições para os
cursos de Pós-graduação em Planeja-
mento e Gestão Pública, da Faculdade
de Ciências da Administração de Per-
nambuco (Fcap-UPE), e de Direito Tribu-
tário e Ciências Criminais, da Universi-
dade Católica de Pernambuco (Unicap).
Os interessados no curso da Fcap terão
50% do custo da mensalidade subsidia-

da pelo
TRF. Os
dez servi-
dores do
TRF/5ª (cinco de
cada curso) que obtiverem as melho-
res colocações na seleção feita pela
Unicap serão contemplados com o cus-
teio de 50% na mensalidade. Outras in-
formações no CDRH, pelos telefones
(81) 3425.9307/9412.

Magalhães analisa aspectos da Reforma

A diretora da Esmafe/5ª, Margarida
Cantarelli, o presidente Francisco
Cavalcanti e o gerente de Mercados da
Caixa, Luiz Henrique Barros, abriram na
noite de ontem, em Gravatá, o III Encon-
tro Regional de Juízes Federais da 5ª
Região. Na conferência de abertura, o
deputado federal Roberto Magalhães fa-
lou sobre "A Segunda Etapa da Reforma
do Judiciário", destacando cinco pontos
do Projeto de Emenda Constitucional
358/2005, que ele chama de "Paralela
da Reforma do Judiciário", e analisou-as
uma a uma. Um dos pontos escolhidos
diz respeito à substituição da súmula
vinculante do STF pela súmula impeditiva
de recursos. "É uma matéria controverti-
da, que depende de parecer da Comis-
são Especial", adiantou. Outro ponto
destacado foi a competência do STJ
para julgar questões constitucionais. O

ministro Cas-
tro Meira, do
STJ, o prefei-
to de Gravatá Joaquim Neto e o
procurador-chefe da Procuradoria
Regional da República, Ivaldo
Olímpio, também prestigiaram a
abertura do evento.
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