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Enap lança edital para seleção
de bolsistas na área jurídica

Vote para eleger 
representantes dos 

servidores no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social

A eleição para representantes dos 
servidores ativos e inativos no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social para o biênio 
2018-2020 começou na última quarta-
-feira, dia 11 de julho, e vai até o dia 20, 
sexta-feira. Os votos, universais e secre-
tos, podem ser registrados na página do 
Pro-Social, no portal do TRF1.

O processo eletivo conta com seis 
candidatos, sendo que cinco deles são 
para representantes dos servidores ati-
vos e uma dos servidores inativos. A lista 
completa de nomes, bem como a foto e 
o currículo dos candidatos podem ser en-
contrados no Portal do TRF1.

Informações adicionais estão disponí-
veis no edital.

Fonte: TRF1

Com o objetivo de financiar 
projetos que visem transformar 
a gestão pública no âmbito ju-
rídico, a Escola Nacional de Ad-
ministração Pública (Enap), em 
parceria com a Escola da Advo-
cacia-Geral da União (EAGU), 
por meio do Programa Cátedras 
Brasil, oferece cinco bolsas para 
pesquisadores, inovadores e es-
pecialistas com projetos que tra-
gam novos olhares sobre o servi-
ço público, direcionados à modernização 
dos processos de gestão.

O objetivo das Cátedras de Inovação 
é fomentar o fortalecimento da inovação 
em governos por meio de projetos que 
transformem a gestão, operações ou ta-
refas de serviços públicos visando a me-
lhorar os resultados para a sociedade. 
Para essa edição, o foco do fomento são 

projetos de desenvolvimento de protótipo 
de solução relacionado a processos de 
trabalho envolvendo órgãos de governo 
ligados à área jurídica, em especial à Ad-
vocacia Pública federal, em relação aos 
demais Poderes.

Por “desenvolvimento de protótipo de 
solução” entende-se o processo de criação 
inspirado por práticas de design que cor-
responda ao conjunto, ou a uma combi-
nação de etapas, a saber: (i) a inspiração, 
ou compreensão mais aprofundada do 
problema, a partir de elementos teóricos 
e práticos de análise e observação; (ii) a 
ideação, ou o processo de geração, desen-
volvimento e exploração de ideias para a 

redefinição e resolução dos pro-
blemas; e (iii) a implementação, 
que envolve a prototipagem de 
soluções propriamente dita, o 
teste, a avaliação e seu eventual 
aperfeiçoamento.

As propostas de pesquisa 
devem ser enviadas até o dia 
17 de agosto para o e-mail 
cgai@enap.gov.br em conjun-
to com formulário de inscrição 
e declaração de ineditismo do 

projeto que podem ser encontrados em 
anexo ao edital.

O candidato deve, dentre outros re-
quisitos, ter titulação acadêmica mínima 
de graduação, ter currículo cadastrado na 
Plataforma Lattes e atualizado há no mí-
nimo 180 dias e não ter sido contempla-
do com bolsas de pesquisa ou inovação 
da Enap em dois chamamentos públicos 
anteriores com intervalo inferior a 12 
meses entre eles.

Mais informações podem ser encon-
tradas no edital, no Portal da Enap ou 
ainda pelo telefone (61) 2020-3397.

Fonte: Enap

Aniversariantes - Hoje: Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU), Milla Trindade Borges (Feira de Santana), Emily Alves Oliveira 
(10ª Vara), Jessica Dantas Michelena (Eunapólis) e Eronildes dos Santos Vieira (CS Gestão & Serviço). Amanhã: Juiz federal 
Igor Matos Araújo (Alagoinhas), Helio Gonçalves de Moraes (Ilhéus), Fernanda Marques Rosa (Turma Recursal), Almiro Luis 
Fragoso Ferreira Figueiredo (COJEF), Idelson Gonçalves Santos (NUCOM), Janaina dos Santos de Souza (21ª Vara) e Janei-
de Costa Palmeira (Feira de Santana). Domingo: Felix Antonio Barbosa Aguiar (NUCJU), Gerson Souza da Silva (Juazeiro), 
Silvana Castro Fahel da Silva (2ª Vara), Albert Brito de Carvalho (Feira de Santana), Isaque Souza dos Santos (5ª Vara) e 
Tatiane Araújo da Silva (Pro-Social). Segunda-feira: Adriana Lucia Prazeres de Azevedo (NUCOD), Francisco Lima Lopes de 
Sá (Juazeiro), Márcia Souza Rocha (Turma Recursal), Nilsadete Santos Nunes (20ª Vara), Heloisa Pancieri Stoco (Eunápolis) 
e Rogério de Santana Costa (VIPAC). Parabéns!

AGENDA
CULTURAL

SERVIDOR GÉSNER BRAGA ENCENA
ESPETÁCULO “ARRAIAL”

A peregrinação do líder religioso, 
Antônio Conselheiro, durante a Guerra 
de Canudos (1896) é o tema central 
do espetáculo “Arraial”, que estreou 
na última quinta-feira (12), no Teatro 
Martim Gonçalves (Escola de Teatro 
da UFBA), e segue até o dia 15, às 
17h e 20h. A entrada é gratuita.

A peça é uma adaptação da obra 
“Antônio Conselheiro”, de Joaquim 
Cardozo, e tem direção de Saulus Cas-
tro, que lança em cena um paralelo dos 
problemas sociopolíticos, vivenciados 
na época pela população nordestina, 
com o momento atual do país.

A montagem é o quinto espetácu-
lo do Coletivo Duo e no elenco, além 
do servidor da 4ª Vara, Gésner Braga, 
também estão os atores Antônio Fá-
bio, Bira Freitas, Gabrielle Santana, 
Thiago Ribeiro e Hamilton Lima. Já a 
direção musical é assinada por Lucia-
no Salvador Bahia.

A inspiração para “Arraial” veio da 
obra do pernambucano Joaquim Car-
dozo, escrita em 1975, na qual abor-
da o contexto histórico da Guerra de 
Canudos. A adaptação mergulha ain-
da mais nas entrelinhas econômicas e 
políticas que anteciparam o confronto 
entre o Exército Brasileiro e os inte-
grantes de um movimento popular li-
derado por Antônio Conselheiro.

A abordagem trazida aos palcos por 
Saulus Castro traça um paralelo entre 
esse episódio com o momento socio-
político que o Brasil vivencia na atuali-
dade. (Com informações do G1)
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