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Outubro
13
SEXTA

Aniversariantes
Juiz federal
Francisco Alves dos
Santos Júnior
(SJPE)

Lúcia Helena Valadares da Rocha
Gab. Des. Paulo Gadelha
Thiago Guimarães Alencar
2ª Turma
Sábado, 14

Ministra
Maria Thereza

de Assis Moura
STJ

Juiz Federal
Rodrigo Reiff Botelho
SJAL

Ísis Ribeiro Marques
Fernandes
Gab. Des. Lázaro
Guimarães
Roberto da Silva Lima
Soservi

Domingo, 15
Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Ubaldo Cavalcanti
Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Ubaldo Cavalcanti
Antonio Fernando Farias Dornelas
VIP Segurança

Filé de peito na chapaSururu ao coco
Filé de peixeContrafilé à moda

A desembargadora federal Margarida
Cantarelli proferiu palestra no II Congresso
Latino-Americano Multidisciplinar de Direito
e Comunicação Social, no Recife.

Dia do Fisioterapeuta

Dia da Terapia Ocupacional

Encerram-se às 13h de hoje as inscri-
ções para a Mostra Fotográfica organi-
zada pela Diretoria Geral, tendo por tema
“A Natureza”. A exposição faz parte das
comemorações alusivas ao Dia do Fun-
cionário Público. A participação é aberta
a todos os servidores do TRF5 e a
mostra acontecerá no Espaço Cultural do
TRF (hall de entrada), no período de 23 a
27 de outubro. Os pedidos de inscrição
podem ser feitos junto aos servidores
Getulio e Rose (ramais 9764 e 9769), ou
através do e-mail getulio@trf5.gov.br

O dia das crianças
foi antecipado com
festa na Escola
Nossa Senhora do
Pilar. A
comemoração
começou na manhã
de ontem com um
grande café da
manhã servido a 109 alunos, além de
professores e funcionários da escola. A
diretora-geral Sorária Caio, a diretora da
DAMS Carmem Valença e a chefe do
Cerimonial Ana Cláudia distribuíram os

Dia das Crianças é festejado com presentes

O CDRH está convidando os servi-
dores interessados em participar
de algum desses cursos: Windows,
Word Básico e Avançado, Excel
Básico e Avançado e Power Point.
As inscrições estão abertas e as
aulas serão ministradas nos turnos
da manhã e da tarde e cada turma
terá no máximo 12 alunos. Infor-
mações nos ramais 9307 e 9412.

O Conselho de Justiça Federal (CJF)
aprovou, na última sessão ordinária, a
proposta de resolução que regulamenta
a atividade de conciliador nos Juizados
Especiais Federais. Para exercer o
papel de conciliador, é preciso que o
cidadão apresente qualificação compatí-
vel com essa atividade, sendo preferen-
cialmente bacharel e/ou estudante do
curso de Direito. A atividade também
contará como estágio para os Tribunais
Regionais Federais, atribuindo 0,5 ponto
em seus concursos públicos.

Servidor pode ter
curso de Informática

Conciliador tem no CJF
atividade regulamentada

Mostra Fotográfica
inscreve até hoje

As inscrições para o concurso
público que será promovido pelo
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) devem ser feitas até 30 de
outubro. Os interessados poderão
disputar 457 vagas disponíveis para os
níveis médio e superior, com salários que
variam de R$ 1.697,06 a R$ 2.257,48. A
inscrição deve ser efetuada através do
site da Fundação Carlos Chagas
(www.fcc.org.br) ou diretamente nas
agências da Caixa Econômica Federal.

Inscrição ao TJPE
vai até o dia 30

brinquedos doados pelos servidores,
estagiários e terceirizados do Tribunal.
As crianças eram só alegria com seus
presentes: as meninas ganharam
bonecas e os meninos, carrinhos e
bolas de futebol.


