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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Cláudia Pessoa T de Lyra Costa
Secretaria Administrativa

Adilson José da Silva
Soservi

O IX Concurso Público para Juiz
Federal Substituto da 5ª Região
teve 2.726 candidatos inscritos.

Nesta segunda-feira, às
8h30, no auditório da
Esmafe5, será aberto o
Curso de Iniciação à
Magistratura para os
dezesseis novos juízes
federais substitutos. A
juíza federal Germana de
Oliveira Moraes (SJCE)
apresentará o painel “O
CNJ e o Desenvolvimento
do Poder Judiciário” e o desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria vai
abordar “Limites do Controle Judicial dos
Atos Discricionários”. Encerrando a

programação do dia, o tema “A
Organização Administrativa da
Justiça Federal” será abordado
pelos servidores Sebastião
Campelo (Orçamento e Finanças
do TRF5) e
Luiz
Albuquerque,
diretor de
Adminis-
tração da Es-

mafe. A programa-
ção do curso pros-
segue até o dia 17
de agosto.

Novos juízes federais participam do
Curso de Iniciação à Magistratura

O Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da
Justiça Federal (CEJ/CJF)
solicita aos juízes federais o
envio de sugestões à
Secretaria de Ensino, até o dia 7 de
agosto. As sugestões devem conter
temas específicos e de abordagem
nacional que gostariam de discutir com
os demais magistrados, em eventos de
curta duração, cursos de
aperfeiçoamento ou especialização. As
sugestões devem ser encaminhadas
para o email sen@cjf.gov.br, com uma
justificativa sobre a necessidade de
serem  atendidas. O objetivo da proposta
é identificar as necessidades de
aperfeiçoamento para juízes e
servidores da Justiça Federal, visando
auxiliar as Escolas da Magistratura
Regionais na elaboração de
programações.

Secretaria de
Ensino do CJF
pede sugestões

O juiz federal Manoel de
Oliveira Erhardt, da
Seção Judiciária de
Pernambuco, vai ser
empossado no cargo
de desembargador
federal do Tribunal
Regional Federal da 5ª

Região, na próxima quarta-feira. O mais

novo membro desta Corte ocupará a
vaga de Napoleão Nunes Maia Filho,
que tomou posse como ministro do
Superior Tribunal de Justiça. O magis-
trado foi nomeado pelo Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a
cerimônia de posse acontecerá em
Sessão Plenária, às 18h, no auditório
do Edifício Ministro Djaci Falcão.

Manoel Erhardt toma posse nesta quarta-feira
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Para evitar o
desperdício de
energia, verifique a
possibilidade de usar
o aquecedor solar no
lugar do chuveiro elétrico.
Além disso, use a
iluminação natural ao
máximo, troque as lâmpadas
incandescentes por
fluorescentes e nunca deixe
luzes ou aparelhos ligados sem
necessidade.

Fonte: www.greenpeace.org.br.

O pagamento do Adicional de Qualifica-
ção (AQ) e da Gratificação por Atividades
de Segurança (GAS) está previsto para
esta semana. Para os servidores
beneficiados as informações sobre as
gratificações já estão disponíveis na
Intranet. Informações: 9347.

Adicional de Qualificação
e GAS serão pagos em
contracheque extra

Luiz
Alberto

Germana
Moraes


