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Aniversariantes
Juiz Federal
Francisco Antônio de
Barros e Silva Neto
SJPE

Eliana Maia da Silva
Orçamento e Finanças
Edna Gonçalves Barbosa
Quarta Turma
Getúlio Lourenço Bessoni de Melo
Informática
Roberto Costa Rodrigues
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Sábado, 1º de julho

Desembargador
Federal José
Maria Lucena

TRF5

Juiz Federal
George

Marmelstein
SJCE

Edvaldo Almeida do Nascimento
Primeira Turma
José Josélio da Silva
Gab. Des. José Baptista
Eugênio Pacelli R de Araújo
Gab. Des. Paulo Gadelha
Domingo, 2 de julho
Onaldo Mangueira de Melo
Subsecretaria de Pessoal
Rossana Mª Mesquita S. Vieira
Segunda Turma
Alexandre Milton P da Costa
Gab. Des. José Maria Lucena
Mª do Carmo L. de Lima Ferreira
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Até o fechamento desta

edição, o restaurante

não havia fornecido

o cardápio de hoje.

Diretores debatem criação de Portal de
Dados do TRF da 5ª Região.

A Divisão de Assistência Médica e Social
lembra aos servidores que o prazo para
entrega dos recibos escolares e do reem-
bolso da psicoterapia encerra no dia 5.
Os beneficiários do Programa de Auxílio
Escolar devem entregar os documentos
na DAMS, impreterivelmente, até o dia 5
de cada mês, sob pena do ressarcimento
ocorrer apenas no mês seguinte. Trazer o
recibo original e cópias, com o número da
matrícula.

Entrega do recibo
escolar termina dia 5

O Banco do Brasil está oferecendo
aos servidores do TRF5 uma série
de vantagens na liberação do cré-
dito consignado, com prazo de
até 60 meses e taxas que variam
de 1,57% a 2,53%, dependendo
do número de parcelas. Os bene-
fícios do empréstimo consignado
do BB são estendidos aos servi-
dores inativos, pensionistas e
requisitados, que têm crédito
pré-aprovado. O crédito fácil
também é acessível aos não
correntistas do banco. Informa-
ções: 3421.6800 (Tales ou Gisele).

Crédito Consignado
para servidor

O TRF5 realiza a prova de Seleção para
Estágio de nível superior neste domingo,
das 9h às 12h, no Geraldão. De acordo
com o presidente da Comissão responsá-
vel pelo processo seletivo, Sebastião
Campelo (SOF), “mais de mil universitários
deverão participar da Seleção para a área
administrativa do TRF5, que visa ao pre-
enchimento de vagas para estágio
curricular de ingresso imediato e também
para formação de cadastro de reserva”.
Estão inscritos estudantes a partir do 4º
período de Administração, Arquitetura,

Biblioteconomia, Ci-
ências Contábeis,
Engenharia (Civil e
Elétrica), Estatística,
Jornalismo, Psicolo-
gia, Publicidade, Relações Públicas e
Serviço Social. A maior concorrência é
registrada nas áreas de Administração
(266 candidatos), Psicologia (159) e Co-
municação Social, sendo 145 para Publi-
cidade e 138 para Jornalismo. Os candi-
datos deverão levar um quilo de alimento
não-perecível.

Seleção para Estágio no TRF5
acontece neste domingo

Depois da parada para festejar o
São João, a Turma do Talibol vai
retomar a pelada da sexta-feira,
logo mais às 16h30, no campo
do Superbol (Parnamirim). Os
participantes dos times, compos-
tos por servidores, estagiários,
terceirizados e amigos, prome-
tem muita garra na partida de
hoje, embalados pelo entusias-
mo da Copa do Mundo 2006.

Talibol em ritmo de Copa do Mundo


