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Restam poucas vagas para o Curso de
Pós-Graduação em Planejamento e
Gestão Pública da FCAP. Também

estão abertas as inscrições aos cursos
de informática em Windows, Word

Básico, Excel Básico e Avançado, Word
Avançado e Power Point. Informações

no CDRH, ramais 9349 e 9307

Últimas vagas

Dia Mundial do Comissário de Vôo

Dia das Bruxas

Em setembro deste ano, o STJ
recebeu 359 processos do Estado de
Pernambuco. Isso equivale a 1,51% do
total de processos distribuídos no STJ
no referido mês.

A segunda turma do
curso de Atualização
em Direito Processual
Civil, iniciado dia 10
de outubro, tem sua
última aula nesta
terça-feira. A turma
tem, no máximo, 40
alunos e todos recebem apostila. As
aulas são voltadas para os servidores do
TRF5. Devido à demanda, o CDHR já
recebe inscrições para a terceira turma.

Curso de Atualização em Processo
Civil abre nova turma em fevereiro

O expediente na Justiça Federal de 1º e
2º graus na 5ª Região estará suspenso
amanhã e quinta-feira. Os feriados dos
dias 1º e 2 de novembro estão previstos
na Lei 5.010/66 (artigo 64, inciso IV) e na
Lei Orgânica da Justiça Federal. Dessa
forma, os prazos processuais com
vencimento no período ficam suspensos
até sexta-feira, dia 3 de novembro. Neste
dia, o expediente será normal no TRF5 e
nas Seções vinculadas.

Tribunal fecha
amanhã e quinta

As aulas estão
previstas para
começar em
fevereiro de 2007 e
acontecem nas
terças e quintas, das
8h20 às 12h20, no 5º
andar do edifício-

sede. As aulas são ministradas pelo
professor da UFPE Marcos Neto, que
também é servidor desta Corte. Maiores
informações: 9307 ou 9349.

O Setor de Segurança e Redes da
Subsecretaria de Informática desta Corte
está disponibilizando um canal de
orientação, através do e-mail
seginfo@trf5.gov.br. Para este endereço
devem ser encaminhadas as críticas/
dúvidas/sugestões, sobre aspectos de
Segurança em Tecnologia da
Informação, que possam impactar em
suas atividades de trabalho, às quais
procuraremos dar as respostas cabíveis.

Segurança e Redes
esclarece dúvidas

A GG Ótica está apresentando seus
produtos com uma promoção especial
para associados da Asserjufe: na
compra de óculos de grau, o cliente
recebe um óculos de sol grátis. O stand
montado no posto da Associação, no
térreo, funciona hoje no horário do
expediente. As compras podem ser
parceladas no cred-cheque ou em cartão
de crédito. A Associação está de site
novo: www.asserjufepe.com.br.

G.G Ótica monta
stand na Asserjufe

Devido a
problemas com o
sistema de ar-
condicionado,
apenas dois dos
quatro consultórios
odontológicos
estão funcionando.
Por isso, a DAMS
pede a compreensão dos
servidores no caso de
cancelamento de consultas.
Outras informações no ramal
9296.

DAMS tem atendimento
odontológico reduzido


