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SEXTA

Aniversariantes
Juiz Federal
Francisco Luiz Rios Alves
SJCE
José Francisco Macena
Comunicação Social
Rosinaldo de Paula M. de Souza
Gab. Des. Francisco Wildo
Jaydeth Mércia da Costa  Carneiro
Informática

Sábado, 8 de março

Ministro Jorge Mussi
STJ
Aldenice Lima da Silva
SOSERVI
Jafé Antônio da Silva
VIP

Dia 09/03

Juiz Federal Arthur
Napoleão Teixeira Filho
SJSE

Mildete Maria Lopes Silva Holanda
4ª Turma

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Fuzileiro Naval

Presidente eleito do TRF convida
autoridades para posse no dia 28.

Já está disponível no site do TRF5 a
consulta dos locais de provas do con-
curso público para servidores. Para ter
acesso a informação, o candidato pre-
cisa digitar uma das três opções (número
da identidade, CPF ou o nome e data de
nascimento). No dia da prova, os candi-
datos deverão se apresentar de acordo
com os dados constantes no Cartão de
Inscrição, enviados através dos Correios,
ou disponibilizados no site
www.concursosfcc.com.br, da Fundação
Carlos Chagas. O candidato que não
receber o Cartão Informativo até o 3º

(terceiro) dia que ante-
cede a aplicação das
provas, deverá entrar
em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao
Candidato – SAC da
Fundação Carlos Cha-
gas, pelo telefone
(0XX11) 3721-4888, de
segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h (horário de Brasília) ou
consultar o site da Fundação Carlos
Chagas. Para o concurso, se inscreve-
ram um total 134.147 candidatos.

TRF publica consulta dos locais
de provas do concurso público

O Código de Defesa do Consu-
midor completa 18 anos no pró-
ximo dia 15. Para comemorar a
data, a Ordem dos Advogados
do Brasil em Sergipe vai pro-
mover um fórum com o tema
“18 anos de CDC e as
Perspectivas do Direito do
Consumidor no Brasil”. O
evento reúne debates e pales-
tras sobre o papel do juiz nos
processos e a proteção aos direitos dos
idosos. O fórum será realizado no audi-
tório da OAB-SE, de 12 a 15 de março.

OAB-SE promove
Fórum de Defesa
do Consumidor

Os servidores que no ano passado fize-
ram pós-graduação na Faculdade de
Ciências da Administração de Pernam-
buco (FCAP), deverão pegar a declara-
ção de rendimentos, que incluem os va-
lores pagos pelo curso, na Divisão de
Folha de Pagamento, localizada no 6º
andar. Informações com Joana, no 9565.

Disponível comprovante
de rendimento de servidor
que fez pós-graduação

Permuta
A técnica judiciária Mônica Maria

Rodrigues Veloso (JFRJ) quer per-
mutar com servidor do Tribunal ou

da SJPE. Contatos: (81) 3268.7184,
(21) 2221.5654/ 2510.8571.

A palestra “A mu-
lher nas Artes”,
distribuição de
chocolates e sor-
teios de brindes,
foram algumas
das atividades
que marcaram,
ontem, a comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher, no TRF5. A desembar-
gadora federal Margarida Cantarelli

abordou o tema
da palestra de
forma descon-
traída, apresen-
tando trechos
literários e foto-
grafias de obras
de arte. No final,

as mulheres presentes no evento canta-
ram músicas de Tom Jobim e Vinícius
de Morais, entre outros compositores.

Servidoras comemoram o Dia da Mulher no TRF5


