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Aniversariantes
Desembargador federal
Francisco Wildo
TRF5

Fernanda Lima Bezerra Falcão
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Maria Antônia Barreto de Almeida
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Rhenya V. R. Reinaldo da Cunha
Gab. Des. Paulo Gadelha

Até o fechamento desta

edição, o restaurante não

forneceu o cardápio

de hoje.

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

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

Classificados

Fusca 80, branco, lindo, original,
IPVA pago. Ramais 9379/9381,

falar com Ewerson

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, completo,
27.000 km. Rogério, ramal 9735 ou

9954.4610

Biblioteca do TRF5 amplia acervo.

As inscrições à Seleção para Estágio
de Direito no TRF da 5ª Região podem
ser feitas até a próxima sexta-feira, no
site www.trf5.gov.br. Os candidatos de-
verão levar um quilo de alimento não-
perecível no dia da prova, que será rea-
lizada no dia 13 de julho. Maiores escla-
recimentos podem ser obtidos no pró-
prio site ou através do e.mail
estagiodireito@trf5.gov.br. Outras infor-
mações com Nancy Freitas, pelo telefo-
ne 3425.9706.

Estágio no Tribunal
Direito

As provas e os gabaritos da
Seleção de Estagiários para
a Área Administrativa do
TRF5, realizado no último
domingo (2 de julho), já po-
dem ser acessadas no site
do Tribunal. De acordo com
a Comissão responsável
pelo processo seletivo, a di-
vulgação do resultado final
está prevista para o dia 21
de julho.

Área Administrativa

Esta é a última semana para se
inscrever no Concurso Público,
promovido pela Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes (PE),
para provimento dos cargos de
Auditor Tributário e Procurador
Municipal. Pela internet, o prazo
encerra às 20h30 desta quinta-
feira, mas os candidatos têm até
7 de julho para efetuar a inscri-
ção nas agências bancárias
(horário de expediente).

Concurso de auditor
e procurador inscreve
até sexta-feira

A advogada paulista Maria Thereza Ro-
cha de Assis Moura é a nova ministra do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
vai ocupar a vaga decorrente da aposen-
tadoria do ministro José Arnaldo da Fon-
seca. A nomeação, assinada pelo Presi-
dente Luiz Inácio da Silva, foi publicada
no dia 30 de junho, no Diário Oficial da
União. Ela é a quinta mulher a ingressar
no STJ, sendo a primeira representante
da Ordem dos Advogados do Brasil, já
que as demais ministras representam a

Justiça Federal
(Eliana Calmon), a
Justiça Estadual
(Nancy Andrighi e
Denise Arruda) e
o Ministério Públi-
co (Laurita Vaz).
Professora da Universidade de São Paulo
(USP), a nova ministra é especialista em
Direito Processual Penal e Direito Penal
Econômico Europeu. A posse está previs-
ta para o início de agosto.

Presidente da República nomeia
nova ministra do STJ
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