
Aniversariantes
Hoje: Elton Rocha Souza (Turma Recur-
sal), Larissa Suely Silva Oliveira (Feira 
de Santana), Sandra Barco Nogueira 
(12ª Vara), Daniela Stachow Machado 
da Silva (6ª Vara) e Paulino Gomes So-
ares (CS Gestão & Serviço). Amanhã: 
Fernanda Cristina Oliveira Sampaio 
(24ª Vara), Eridan Lorrane Silva de 
Souza (Guanambi) e Drª. Cibele Vanes-
sa Azevedo A. Sousa (Pro-Social).
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Programa de Estágio Social com estudantes 
de nível fundamental tem início

na seccional baiana 
A Seção Judiciária da 

Bahia permanece imple-
mentando ações de res-
ponsabilidade social vi-
sando contribuir para uma 
sociedade mais justa e 
inclusiva. Sendo assim, a 
Comissão de Ação Social 
da Justiça Federal da Bahia 
em parceria com o Centro 
Afro Promoção Defesa da 
Vida Padre Ezequiel Ra-
min (CAPDEVER) efetivou 
o programa de estágio de 
ensino fundamental de 
natureza social (ESAL) na 
última quarta-feira (06) ao 
receber os novos estagiários em um even-
to de boas vindas na Biblioteca Professor 
Bernardino José de Souza e,  posterior-
mente, no gabinete da diretora do Foro, 
juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa.

O CAPDEVER é uma organização so-
cial do bairro de Sussuarana - local pe-
riférico, no qual, também se localiza a 
seccional baiana - na sede da entidade, 
crianças e jovens podem realizar aulas de 
informática, capoeira, grafite, futebol e 
dança. Dessa forma, a Comissão de Ação 
Social que busca oportunizar jovens em 
situação de vulnerabilidade social permi-
tiu que os estudantes de nível fundamen-
tal que frequentam o CAPDEVER obtives-
sem a experiência do estágio social.

A presidente da Comissão de Ação 
Social, Rosane Cerqueira informou que 
a previsão é que seja disponibilizado 10 
vagas para o ESAL, com preenchimento 
imediato de 6 destas. “Este é um projeto 
de estágio que se diferencia do atual em 
três aspectos, o primeiro é que o públi-
co alvo são estudantes do oitavo e nono 
ano. Segundo, é preconizado para esse 
programa uma atenção mais particulari-
zada aos estagiários porque nós fazemos 
o convênio com instituições, preferen-
cialmente da comunidade (Sussuara-
na), instituições que lidam com jovens 
em situação de vulnerabilidade social. A 
outra diferença é que além do supervi-
sor técnico das unidades, eles terão uma 
espécie de padrinho ou mentor que vai 

observar o estagiário do ponto de vista 
social”,  explicou Rosane. 

O professor de futebol do CAPDEVER, 
Rafael Nascimento, 21 anos, é um dos be-
neficiados com o programa. O jovem afir-
ma que “é uma bela oportunidade para 
poder conhecer novas pessoas, ampliar 
horizontes e agregar novos conhecimen-
tos” e acrescenta: “vou me dedicar muito 
a esse estágio, prestar bastante atenção 
em tudo e não deixar passar nada”.

Na biblioteca, o terceirizado e ex-
-estagiário, Thiago Macedo explicou o 
funcionamento, as normas e estruturas 

da Justiça Federal. Além 
disso, buscou inspirar os 
jovens, posto que, o tercei-
rizado, hoje com 21 anos, 
iniciou sua vida profissio-
nal com 15 anos em está-
gio de nível médio na 21ª 
vara, e através do empenho 
e dedicação, ao final do 
contrato, foi chamado para 
ocupar uma vaga como ter-
ceirizado, tendo atualmen-
te 6 anos de atuação neste 
órgão federal.  

Após absorver todas 
as informações necessá-

rias acerca da realização do estágio, a 
comissão acompanhou os novos estagi-
ários à direção do Foro (DIREF). “De-
pende muito de vocês, acho que vai ser 
uma incrível experiência que se vocês 
se dedicarem será fundamental. Esta-
mos aqui dispostos a ajudar vocês, sei 
que o começo é difícil, mas, depois 
entra na rotina, sei que alguns podem 
pensar em desistir, mas deem um tem-
po que tudo vai dar certo. Venham com 
garra, será excelente!”, comemorou a 
diretora do Foro.

Por Joyce Melo

Saiba como
solicitar nova senha

de acesso ao PJe

Não está conseguindo acessar o siste-
ma por meio de CPF/CNPJ e senha ou es-
queceu a senha dessa forma de acesso? 
Se estiver com esses problemas, saiba 
que o usuário cadastrado poderá solicitar 
nova senha na tela de login do sistema 
seguindo este passo a passo:

1) Clique no botão “Solicitar senha”;
2) Preencha os campos CPF/CNPJ e 

e-mail (os mesmos dados cadastrados no 
sistema);

3) Clique no botão “Confirma”;
4) O usuário receberá no e-mail ca-

dastrado um link para configurar nova 
senha, que deverá conter letras, números 
e tamanho entre 8 e 64 caracteres.

Senha perto de expirar – Outra situa-
ção comum envolvendo o uso de senhas 
no PJe está no recebimento periódico da 
mensagem “ATENÇÃO: SUA SENHA EX-
PIRA EM xx (DIAS)”. Esse aviso emitido 
pelo sistema PJe diz respeito ao acesso 
utilizando-se de CPF/CNPJ e senha (não 
é a senha do token/certificado digital) e 
chega aos usuários tanto internos quanto 
externos.

É importante lembrar que o acesso 
com certificado digital se dará normal-
mente dentro de seu prazo de validade 
(em regra, três anos). O sistema PJe exi-
be pop up após o acesso quando o certifi-
cado digital está próximo de expirar.

PJe: A evolução continua.

Fonte: TRF1

Aviso
O Núcleo de Bem Estar Social - NU-
BES  informa aos beneficiários do Pro-
-Social que a Seção de Assistência ao 
Beneficiário - SEABE não funcionará 
no período de 02 a 05/01/2018, vol-
tando às suas atividades normais no 
dia 08/01/2018. 

Juiz federal Ávio Mozar é empossado 
como juiz substituto do TRE-BA

O juiz federal da 12ª Vara da Seção 
Judiciária da Bahia Ávio Mozar José Fer-
raz de Novaes foi empossado no dia 27 
de novembro como membro substituto 
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE-BA) durante o biênio 2017-2019. 
A cerimônia foi conduzida pelo presiden-
te da Corte Eleitoral baiana, desembar-
gador José Edivaldo Rocha Rotondano. 
Amigos e familiares do novo juiz, além 

dos demais componentes da corte, parti-
ciparam do evento.

Durante a cerimônia, membros da 
corte, como a juíza Patrícia Cerqueira 
Kertzman Szporer e o desembargador 
Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, aprovei-
taram a oportunidade para dar as boas-
-vindas ao novo colega.

O juiz federal Ávio Mozar José Ferraz 
de Novaes é Bacharel em Direito pela 
Universidade Católica do Salvador, ten-
do servido como advogado na Justiça 
do Trabalho e no Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJ-BA), além de analista judici-
ário na Justiça Federal da Bahia. Seu 
início na magistratura federal foi no ano 
de 1997, na Seção Judiciária do Distrito 
Federal, na qual foi substituto da 9ª Vara. 
Dois anos depois, assumiu como titular 
na 18ª Vara desta Seccional e, posterior-
mente, na 12ª Vara, onde permanece até 
hoje, chegando a atuar como diretor do 
Foro no biênio 2012-2014.

Vale lembrar que, em junho de 2016, 
o juiz federal da 18ª Vara, Paulo Rober-
to Lyrio Pimenta, também foi empossado 
como novo membro do TRE-BA.

Fonte: TRE-BA


