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AniversariantesDia do agricultor

Alceu Valença é uma das atrações

Prova de seleção para
estágio foi adiada para
o dia 20 de agosto

Maria Glaucineide Bezerra
Pessoal
Henrique Rivas Domingues
Recursos

As provas da Seleção para Estágio de Di-
reito no TRF5, marcadas para o próximo
dia 13 (nos termos do Edital), foram
transferidas para o dia 20 de agosto. A
decisão atende inúmeras solicitações, já
que a data anteriormente marcada coinci-
de com o Dia dos Pais. A seleção será re-
alizada das 9h às 13h, na Faculdade
Maurício de Nassau (Rua Guilherme Pin-
to, nº 400 - Derby)

Controle Interno solicita
servidor com formação
contábil ou jurídica
Servidores do TRF da 5ª Região, que es-
tiverem interessados em trabalhar na
Subsecretaria de Controle Interno, pode-
rão se candidatar a uma função
comissionada (FC-3). Os candidatos de-
vem ter formação na área contábil ou jurí-
dica e apresentar um breve currículo para
a seleção, até o dia 31 de agosto. Infor-
mações com Ricardo Menezes, pelos ra-
mais 9606 e 9607.

Classificados
Vendem-se três

pares de tênis Puma novos.
Tamanhos: 36,5; 38,5 e 39.

R.9045

Na quinta-feira, servidores do Tribunal
participaram de assembléia promovida
pelo Sintrajuf-PE. Durante a reunião fo-
ram discutidas questões relativas ao pla-
no de saúde dos servidores e à implanta-
ção do Plano de Cargos e Salários
(PCS). Também foi escolhido um repre-
sentante para ir a Brasília, no começo de
agosto, a fim de participar do comando
de greve pela aprovação do PCS.

Assembléia do
Sintrajuf-PE debate
plano de saúde e PCS

A seleção para estágio do curso de
Direito no TRF5 conta com 1.237
estudantes inscritos.

A equipe do Cerimonial reuniu, na quinta-
feira, servidores do TRF5 para homena-
gear os aniversariantes do trimestre. A
comemoração ocorreu no foyer do Pleno.

Tribunal comemora
aniversários do trimestre

Carne assada
Guizadinho à brasileira
Frango à espanhola
Omelete de frango
Charque na tigela

Presídio de Mossoró estará pronto até dezembro
O presidente do TRF5 Francisco
Cavalcanti vistoriou as obras de
construção do presídio federal de
segurança máxima, em Mossoró, e ficou
satisfeito com o que viu. “Fuga de presos
aqui será impossível”, disse aos
repórteres. Em companhia do secretário
de Justiça e Cidadania do Rio Grande do
Norte, Leonardo Arruda, do corregedor-
geral da Justiça Federal da 5ª Região,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e do juiz federal Manoel
Maia, Francisco Cavalcanti visitou uma
das 222 celas individuais. “Rebelião aqui
não será possível porque ninguém faz

motim sozinho”, destacou o presidente do
TRF5. De acordo com Leonardo Arruda,
as obras de responsabilidade do
Ministério da Justiça devem estar

concluídas até dezembro e o
presídio contará com mais de
200 agentes penitenciários, os
chamados guardas de muralha.

Leonardo Arruda e Francisco Cavalcanti.


