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Aniversariantes
Creuza Maria Gomes de Aragão
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Ailton José Pessoa Chaves Jr.
VIP
Edson Rodrigues
Contech

Classificados

O Restaurante Talher de

Prata estará fechado hoje

e amanhã, retornando às

atividades na próxima

segunda-feira.

Vendo Renault Clio Hatch - 2005/
2005. Completíssimo - 5.000 km

rodados. IPVA 2005 quitado.
Pedro Melo - Ramal 9704.

Curso de Direito Administrativo aborda
Regime Jurídico para servidor.

O desembargador federal José Maria
Lucena anunciou o resultado do processo
seletivo para a contratação de estagiários
de Direito que deverão atuar no seu Ga-
binete. Dos 138 inscritos, restaram classi-
ficados 26 candidatos com nota igual ou
superior a 8,0 (oito). O primeiro lugar fi-
cou com a universitária Julyana Perrelli
Alcoforado classificada com a nota 10
(dez), que tem contratação imediata junto
com o 2º e 3º lugares, conquistados por
Rafaela Mariana Horta Barbosa (nota
9,65) e Luiz Antônio Amorim Silva (nota
9,5). A estudante Yolane Bione Ferraz ob-

teve a 4ª colo-
cação com a
nota 9,3 e ini-
ciará o estágio
em julho. Os
demais candi-
datos aprova-
dos farão parte
do cadastro de reserva e serão convoca-
dos para contratação à medida em que
surgirem vagas no Gabinete. A lista com
os 26 nomes da classificação definitiva
para a Seleção de Estágio pode ser
acessada no site www.trf5.gov.br.

Gabinete divulga resultado de
seleção para estágio Nesta quinta-feira, o horário de ex-

pediente no TRF5 e nas Seções
Judiciárias será das 8h às 12h,
para que os servidores possam
assistir ao jogo da Seleção Brasi-
leira. A Portaria nº 386, assinada
pelo presidente Francisco
Cavalcanti, ainda estabelece a
mudança no horário para as fa-
ses seguintes da Copa 2006.
Para os jogos do Brasil nas oi-
tavas de final, o horário de tra-
balho ficará das 8h às 11h, e
até as 12h, nos dias úteis em
que houver partida das demais fases
(quartas de final e semifinais). Os prazos
processuais ficam suspensos até o dia
útil subsequënte ao dia de jogo da
Seleção Brasileira.

Expediente termina
mais cedo hoje

A servidora
Josefa Lima
Ferreira partici-
pou da 3ª Corri-
da da Pontes do
Recife, no último
domingo, junto
como o marido,
Mário Jesus
Ferreira, e a filha Marina. Josefa com-

pletou o percurso de 10 Km em 1h08
ficando em 151ª no Geral Feminino.
Mário e Marina fizeram o percurso em

pouco mais de 58min.
Funcionária do Gabinete
do desembargador fede-
ral Paulo Roberto, Josefa
cultiva hábitos esportivos,
a exemplo de
musculação e corrida.

Servidora participa da Corrida das Pontes
Até a próxima sexta-feira, podem ser fei-
tas as inscrições para o curso de Gestão
Pública - Pós-graduação (Lato Sensu),
promovido pela Universidade Federal de
Sergipe em parceria com o Núcleo de
Sergipe da Escola de Magistratura Fede-
ral. Os interessados devem se dirigir à
Fundação de Apoio à Pesquisa e Exten-
são de Sergipe (Rua do Lagarto, 952 –
Centro), das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Informações: www.fapese.org.br.

Curso de Pós-Graduação
inscreve até sexta-feira


