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Dezembro

TERÇA

Aniversariantes
Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista
Ângela Pepe Camarotti
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Natália Lemos Antunes
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Jeane Caroline Silva Duarte
Gab. Des. Paulo Gadelha

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Propaganda
Dia do Orientador
Profissional

Lázaro Guimarães lança livro no TRF5.

A Secretaria de Orçamento Federal
(SOF), em parceria com a Escola
de Administração Fazendária, lançou o
Prêmio SOF de Monografias 2007. O
concurso tem por objetivo estimular a
pesquisa no orçamento público,
problemas, desafios e perspectivas e
vai premiar trabalhos com dois
temas: ”Orçamento como Instrumento
de Política Pública e Gestão Fiscal” e 
“Promovendo a Qualidade do Gasto

Público”.
Estudantes,
professores,
profissionais
liberais e 
pesquisadores
têm até o dia 11
de fevereiro para apresentação dos
trabalhos. Mais informações podem
ser obtidas no site:
www.esaf.fazenda.gov.Br

Prêmio SOF de monografias 2007
No dia 18 de
dezembro, a
partir das 17h,
o Programa
de Estágio de
Nível Médio
vai realizar
a confraternização dos adolescentes,
no Palhoção do Anexo I. Durante a
comemoração, serão eleitos o Garoto
e a Garota Aprendiz 2007 nos grupos

de cinco meninos e cinco meninas es-
colhidos pelos colegas. A animação da
festa ficará por conta de um DJ e a pro-

gramação ainda
inclui bingo,
apresentação
de um grupo de
dança, distribui-
ção de presen-
tes e lanche
especial.

Confraternização dos estagiários de Nível Médio

O 24º Concurso Público para
Procurador da República
encerra inscrições hoje. A
seleção destina-se ao
preenchimento de 148 vagas
de procurador, distribuídas em
20 Estados, sendo três vagas
em Pernambuco. As provas
estão previstas para o dia 24
de fevereiro de 2008. A
inscrição deve ser feita na
sede da entidade (Avenida
Agamenon Magalhães, 1800
– Espinheiro). Informações:
www.pgr.mpf.gov.br.

Concurso da PGR
encerra inscrições

O espírito natalino já tomou conta
dos servidores do TRF5. Diversos
andares estão mais alegres e colo-
ridos com árvores, luzes, bolas e
guirlandas. A magia do Natal tam-
bém aportou no hall do Tribunal
que, a partir desta semana, ostenta
uma decoração original e criativa
produzida pela equipe do Cerimo-
nial. Com toques
de regionalidade,
a árvore de natal é
estilizada e os
enfeites, como as
estrelas e bolas
douradas, foram

Decoração natalina enfeita Tribunal

confeccionados por
artesãos de Caruaru,
que utilizaram cipó
como matéria-prima.
Grandes laços ver-
melhos, bolas cinti-

lantes e coloridas também decoram a es-
cada que dá acesso ao foyer do Pleno.

15º andar

Térreo

4º andar

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.

Permuta


