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SEGUNDA

Aniversariantes
Eneide Fontes R de Albuquerque
Primeira Turma

Iraci Alves da Costa
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Químico

No dia 26 de
junho, serão aber-
tas as inscrições
para os concur-
sos de monogra-
fia e de fotografia
promovidos pelo Supremo Tribunal
Federal, que fazem parte das
comemorações do Bicentenário do
Judiciário Independente no País. No
concurso de monografia, foram definidas
duas categorias (graduado e estudante),
com prêmios para o primeiro e segundo
colocados. As fotografias inscritas
deverão tratar do tema “Um Olhar sobre

Concursos marcam 200 anos do
Judiciário Independente no Brasil

o Poder Judiciário no Brasil”. O concurso
será dividido em três categorias: infantil,
jovem e adulto. Para os candidatos que

moram em outros
estados, o material
poderá ser
encaminhado pelos
Correios. As
inscrições são

gratuitas e a entrega da fotografia deve
ser feita até 30 de setembro e a
monografia até 30 de novembro. A ficha
de inscrição está disponível no link
“Concursos”, do site do Bicentenário
(www.stf.gov.br/bicentenario).

As inscrições
para o IX
Concurso
Público para
Juiz Federal
Substituto da
5ª Região
começam

hoje e prosseguem até o dia 8 de julho,
através do endereço www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2007. Promovido pelo
Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
o concurso oferece 23 vagas para
suprir a demanda nos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. A

Começa hoje inscrição para concurso de juiz federal
comissão organizadora do concurso
é composta pelos desembargadores
federais Lázaro Guimarães
(Presidente) e Luiz Alberto Gurgel,
Juiz Federal Edilson Nobre, professor
Aurélio Bôaviagem (Universidade
Federal de Pernambuco) e o
advogado Sílvio Baptista (OAB-PE).

Até sexta-feira, festejos juni-
nos e solidariedade estarão
presentes no hall de entrada
do TRF5, onde barracas fo-
ram montadas para recolher
donativos para a comunida-
de do Pilar. Servidores, ter-
ceirizados e estagiários po-
derão participar de uma gin-
cana de arrecadação trazendo
roupas, agasalhos, lençóis,
toalhas e artigos de higiene. O
evento inclui um concurso de
redação sobre o “São João”
com alunos da Escola do Pilar. Na quarta-
feira, às 18h, os servidores poderão
desfrutar de um lanche junino.

Gincana solidária
vai até sexta-feira
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Para evitar
assaltos no
trânsito, procure
andar em companhia
de outras pessoas, use
películas nos vidros do
veículo e, se o pneu furar à
noite, nunca pare até
encontrar um local seguro.
Fique atento ao retrovisor e
mantenha um distância
razoável do veículo da frente.
Conduza o carro sempre com
portas e janelas trancadas.

A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Coelho Monteiro, da Seção Judiciá-

ria da Bahia, deseja permutar com
servidor da 5ª Região que queira

morar em Salvador. A preferência é
para a Justiça Federal na Paraíba.

Telefones: (83) 3216.4185/
9921.6668.

Permuta

Fonte: Major Israel Moura (PM),
especialista em trânsito.

O TRF5 iniciou, este mês, o paga-
mento de RPVs situadas no intervalo
seqüencial entre os números 163.076
e 168.154, além da RPV 112.764.


