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Aniversariantes
Ilka Maria Anselmo Nogueira
Distribuição
Marlos Magalhães Porto
Distribuição
Thiago Alves Dantas
Informática

Carne de sol

Bode sertanejo

Sarapatel de bode

Omelete de frango

Filé de p
eito na chapa

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

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

Dia Internacional
do Cooperativismo

Esmafe5 inicia segundo módulo do Curso
de Direito Administrativo.

Os candidatos a uma
vaga de estágio na
área administrativa do
TRF da 5ª Região par-
ticiparam, na manhã
deste domingo, da
prova de Seleção para
Estágio de nível supe-
rior, realizada no
Geraldão (Imbiribeira).
Estudantes dos cur-
sos de Administração, Arquitetura,
Biblioteconomia, Ciências Contábeis, En-
genharia (Civil e Elétrica), Estatística, Jor-
nalismo, Psicologia, Publicidade, Rela-
ções Públicas e Serviço Social foram

submetidos
a provas de
Conheci-
mentos Ge-
rais (Portu-
guês e
Informática)
e de Conhe-
cimentos Es-
pecíficos.
Para os es-

tudantes de Jornalismo, a prova de Co-
nhecimentos Específicos constou de 10
questões objetivas e uma redação, en-
quanto os concorrentes às vagas de Re-
lações Públicas e Serviço Social enfren-

Geraldão sedia prova de Seleção para Estágio

Na próxima quinta-feira, a servidora Si-
mone Cruz será a oradora na colação
de grau do curso de Licenciatura em
Educação Artística – Habilitação em Ar-
tes Plásticas, pela Universidade Fede-
ral de Pernambuco. A solenidade será
realizada às 19h, no Centro de Conven-
ções da UFPE.  Simone já é graduada
em Jornalismo pela Universidade Cató-
lica de Pernambuco e pós-graduada em

Jornalismo e
Crítica Cultu-
ral pela
UFPE. Ela é
servidora do
Tribunal há
14 anos e
atualmente
está na Ju-
risprudência.

Espaço do servidor
Êxito merecido

Representantes de órgãos federais e esta-
duais ligados à área tributária participam
hoje, às 14h, na Sala de Reuniões do 15º
andar, do quarto encontro do Ciclo sobre
Fraudes Fiscais, coordenado pelo juiz fe-
deral Hélio Ourem. O evento faz parte da
série, que visa diminuir a carga tributária
através da eliminação da fraude.

Ciclo sobre Fraudes
Fiscais prossegue hoje
no TRF da 5ª Região

Apesar da temporada de férias, a Divisão
de Assistência Médica e Social lembra
aos servidores que encerra, amanhã, o
prazo para entrega dos recibos escolares
e do reembolso da psicoterapia. Os bene-
ficiários do Programa de Auxílio Escolar
deverão trazer o recibo original e cópias,
com o número da matrícula do servidor.

Encerra amanhã prazo
para entrega do recibo
escolar e da psicoterapia

Classificados
taram 15 questões objetivas e
duas dissertativas. Para os de-
mais cursos, a prova de Conhe-
cimentos Específicos teve 20
questões de múltipla escolha.


