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Dia do Artista Plástico

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

SJAL recebe até dia 16 inscrição
para 3º Concurso de Monografias

Na próxima semana, a Seção de Saúde
da DAMS promoverá uma série de
ações enfocadas na saúde preventiva
feminina. Nos dias 13 e 14, das 9h às
10h e das 11h às 12h, na entrada do
edifício-sede, serão distribuídos pan-
fletos sobre câncer (mama, pele e in-
testino) para as mulheres que circularem
no local. As servidoras do TRF poderão
receber orientações sobre cuidados

com a pele nos dias 15 e 16, das 9h às
18h, no Anexo 3, através de consultas
agendadas pelo ramal 9296. A progra-
mação ainda inclui palestra sobre
“Menopausa e Terapia de Reposição
Hormonal” com a médica Laura Brejeiro,
no dia 16, às 10h30, na Sala das Tur-
mas, com direito a sorteio de brindes
entre as participantes e degustação de
produtos integrais no hall de entrada.

Nesta quinta-feira (8 de maio),
começa a fase de testes para
utilização das cancelas, no
estacionamento de automóveis,
e das catracas de acesso ao
edifício-sede do TRF5. A
Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial (SEAP)
lembra que todo servidor
deverá trazer o crachá (cartão
magnético), previamente
cadastrado, e haverá vigilante no local
para prestar esclarecimentos. Se
houver problema no acesso, o cartão
ficará retido para averiguação e o
vigilante vai liberar a passagem.

SEAP testa acesso
ao estacionamento
e edifício-sede

DAMS investe na saúde preventiva feminina

A Seção Judiciária do Ceará (SJCE) está
atendendo com novos prefixos
telefônicos. O edifício-sede da SJCE,
em Fortaleza, passou a atender pelo
número 3521.2500, enquanto o telefone
do prédio anexo mudou para 3391.5800.
Os ramais permanecem os mesmos.

Mudança no prefixo dos
telefones na Seção
Judiciária do Ceará

A Subsecretaria de Informática
informa que o Dicionário

Aurélio (versão 3.0) já está
disponível, novamente, para

utilização na rede.

Aviso

Presidente José Baptista recebe
homenagem do CJF.

Termina, no dia 16 de maio,
o prazo para entrega dos
trabalhos do 3º Concurso
de Monografias da Justiça
Federal em Alagoas, que
este ano homenageia o de-
sembargador federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima.
O concurso será realizado
em duas categorias: profis-
sional e estudante. Na cate-
goria profissional, o tema
será  “A Relativização da Coisa Julgada”,
enquanto os estudantes deverão abordar

qualquer tema relacionado
à atuação da Justiça Fede-
ral. No trabalho deverá
constar o pseudônimo do
autor e a bibliografia con-
sultada ou referida, de
acordo com as regras da
Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
As inscrições serão reali-
zadas na sede da SJAL
(Av. Menino Marcelo, s/n -

Serraria, Maceió/AL, CEP 57.046-000).
Informações: (82) 2122.4172.


