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QUARTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministro Massami Uyeda
STJ

Ariberto Moraes Alves
Administração Predial
Valdenice Maria de Sousa
Administração Predial

Doação de sangue
O servidor Arnaldo Leite

(Informática) solicita doação de
qualquer tipo sangüíneo no Hemope,

em nome de sua irmã Riviera Leite
Falcão, internada no Hospital
Unimed II. Informações: 9388

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Permutas

Luiz Alberto Gurgel realiza correição
na Paraíba.

Será publicado no
Diário da Justiça,
nesta quinta-feira,
o resultado provi-
sório da primeira
prova subjetiva do
IX Concurso Pú-
blico para Juiz Fe-
deral Substituto,
promovido pelo
TRF5. Na relação
dos candidatos, restam aprovadas
apenas 37 pessoas, que aguardam o
resultado da correção da sentença e
ainda serão submetidas a prova oral e
avaliação de títulos. O concurso está

sendo executa-
do pelo Centro
de Seleção e
Promoção de
Eventos da Uni-
versidade de
Brasília. O
desembargador
federal Lázaro
Guimarães
preside a comis-

são organizadora do concurso, composta
pelo desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel, juiz federal Edilson Nobre, pro-
fessor Aurélio Bôaviagem (UFPE) e o
advogado Sílvio Neves Baptista (OAB/PE).

Sai resultado provisório de
concurso para juiz federal

Termina hoje o prazo para entrega dos
recibos escolares, por conta do recesso
forense. Os recibos não enviados nesse
prazo somente terão reembolso
apreciado via processo administrativo,
pois entrarão para o ano de 2008 como
despesa do exercício anterior.
Informações: 9864.

Entrega do recibo
escolar encerra hojeTodas as quartas-feiras, no horário do almoço, estão sendo

realizadas apresentações de dança e teatro no Armazém
14 (Bairro do Recife). O projeto Sestas Teatrais tem como
objetivo proporcionar meia hora de arte e entretenimento
sem atrapalhar o horário produtivo, oferecendo um
momento de relaxamento, descontração e prazer às
pessoas que trabalham nas proximidades. Os espetáculos
começam às 13h e a entrada é franca.

Será realizada, no
dia 6 de
dezembro, a
segunda praça do
leilão Judicial
promovido pela 9ª
Vara da Justiça
Federal no Ceará,
que tem como
titular o juiz federal
George Marmelstein Lima. O
leilão acontecerá a partir das 14h, no
auditório da Justiça Federal. Entre os
bens a serem leiloados estão veículos,
máquinas e imóveis, avaliados em até
R$ 1,3 milhão.

Segunda praça de
leilão da 9ª Vara/CE
será no dia 6

Sestas Teatrais no Bairro do Recife

A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Monteiro, da SJBA, deseja permutar

com servidor da 5ª Região, de
preferência da Paraíba. Telefones:

(83) 3216.4185/ 9921.6668.
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