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Aniversariantes
Hoje: Paulo Galvão de Amorim (Nu-
man), Eduardo de Albuquerque Bezer-
ra Cabral (Eunápolis), Tássis Almeida 
Caires (Vitória da Conquista), Susana 
Lucia Pinto Araujo Silva (11ª Vara) e 
Larissa Rocha Lima Pereira (Feira de 
Santana).
Amanhã: Simone Vieira da Costa 
(14ª Vara), Erika Lucia de Carvalho 
Sa (17ª Vara), Maurício de Oliveira 
Coelho (Feira de Santana), Elizabe-
te Andrade dos Santos (21ª Vara) e 
Nemuel Batista dos Santos (Campo 
Formoso).

Parabéns!

SJBA abre processo 
seletivo de estágio para 

estudantes de nível 
superior na sexta-feira

A Seção Judiciária da Bahia abre 
na próxima sexta-feira, dia 18, o novo 
processo seletivo de estágio para estu-
dantes de nível superior dos seguintes 
cursos: Administração, Arquitetura, 
Análises de Sistemas, Ciências Contá-
beis, Direito, Letras, Pedagogia e Se-
cretariado.

Além de preenchimento das vagas 
disponíveis e formação de cadastro re-
serva da Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, o processo também é voltado para 
as subseções judiciárias de Barreiras, 
Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, 
Itabuna, Irecê, Jequié, Teixeira de Freitas 
e Vitória da Conquista.

A inscrição no processo seletivo é 
aberta aos estudantes regularmente ma-
triculados nos referidos cursos e nas ins-
tituições de ensino superior que possuem 
convênio com esta Justiça Federal de Pri-
meiro Grau na Bahia, na forma descrita 
no item 1.1.3 do Edital N. 01/2020, dis-
ponível no link: https://bit.ly/2H0d4Vm

É necessário que os interessados este-
jam matriculados nos seguintes períodos/
semestres: a) Curso de Direito, cursando 
do 5º ao 7º períodos/semestre; b) Cursos 
de Administração, Ciências Contábeis, 
Letras, Pedagogia ou Secretariado, cur-
sando do 3º ao 6º períodos/semestre; c) 
Curso de Análises de Sistema, cursando 
do 4º ao 7º períodos/semestre.

As inscrições serão realizadas no pe-
ríodo de 18/09/2020 a 25/09/2020, 
através do site da Justiça Federal - Seção 
Judiciária da Bahia (https://portal.trf1.
jus.br/sjba/ - seguindo a sequência Con-
cursos > Estágio > Seção Judiciária da 
Bahia), sendo a abertura das inscrições 
às 12 horas do dia 18 de setembro de 
2020 e o encerramento das inscrições 
às 12 horas do dia 25 de setembro de 
2020.

As inscrições serão efetivadas exclu-
sivamente através do preenchimento do 
formulário de inscrição, disponível no 
link https://portal.trf1.jus.br/sjba/concur-
sos/estagios/secao-judiciaria-da-bahia.
htm

Para acessar e preencher o formulário 
de inscrição faz necessário possuir conta 
no gmail, vez que foi criado utilizando o 
Google forms.

Centros de Inteligência da Justiça 
Federal é tema do encontro de hoje 
da série Diálogos Jurídicos com a 
Magistratura Federal, às 17h30

A Escola da Magistratura Federal 
da 1ª Região promove hoje, dia 14, às 
17h30, o terceiro encontro da série on-
-line “Diálogos Jurídicos com a Magis-
tratura Federal” com o tema: Centros de 
Inteligência da Justiça Federal.

A coordenação é da juíza federal Vâni-
la Cardoso, da Seção Judiciária de Minas 
Gerais (SJMG). A magistrada é doutora 
em Sociologia e Direito, coordenadora do 
Grupo Operacional do Centro Nacional 
de Inteligência da Justiça Federal e pro-
fessora da Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC/MG).

Participam do encontro: a juíza fede-
ral Taís Schilling Ferraz, do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região (TRF4), que 
também é membro do Grupo Operacional 
do Centro Nacional de Inteligência, mes-
tre em Direito e doutoranda em Ciências 
Criminais pela PUC do Rio Grande do 
Sul; o juiz federal Marco Bruno Miran-
da, professor da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), mestre e 
doutor em Direito, com formação em Ino-
vação e Liderança pela Harvard Kennedy 
School, membro do Centro Nacional de 
Inteligência da Justiça Federal e do Co-
mitê Nacional da Conciliação do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), e Marcelo 
Ornellas, assessor do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), ministro 
Luiz Fux, ex-assessor-chefe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e membro 
do Grupo Operacional do Centro de Inte-
ligência da Justiça Federal.

O evento é aberto, gratuito e possui a 
Coordenação-Geral composta pelos De-
sembargadores Federais Souza Prudente 
e Wilson Alves de Souza e pelo Juiz Fede-
ral Pedro Felipe de Oliveira Santos.

A transmissão do encontro pode ser 
acessada no link: https://bit.ly/2Rqe9aR. 
Mais informações pelo e-mail esmaf@
trf1.jus.br. (Fontes: TRF1 e CJF)

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) disponibilizou na página 
de Gestão Estratégica do Tribunal o Guia 
de Governança e Gestão do Conselho e 
da Justiça Federal de 1º e 2º Graus. O 
guia foi publicado pelo Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) por meio da Resolução 
655, no dia 17 de agosto. 

Constam do documento definições de 
Governança e Gestão, seus princípios e 
diretrizes, funcionamento do Sistema de 
Governança e Gestão (Instâncias Exter-
nas de Governança, Instâncias Exter-
nas de Governança, Instâncias Internas 
de Governança, Instâncias Internas de 
Apoio à Governança), seus mecanismos 
e componentes (Liderança, Estratégia e 
Controle) e o Diagnóstico de Governança 
– iGov-JF. 

De acordo com o próprio Guia de 
Governança, o objetivo do documento 

é “estabelecer os princí-
pios básicos, as diretrizes 
e as responsabilidades a 
serem observadas para o 
fortalecimento da gover-
nança institucional, assim 
como disseminar a cultu-
ra de governança, de con-
troles internos, de gestão 
de riscos e de conformi-
dade”. 

Ainda segundo o do-
cumento, o guia consiste 

em “ferramenta de consulta, orientação 
e estímulo para o desenvolvimento con-

tínuo dos processos de aperfeiçoamento 
institucional com a implementação de 
boas práticas de governança e gestão 
de modo que as ações organizacionais 
estejam alinhadas às expectativas da 
sociedade”. 

Para acessar o Guia de Governança e 
Gestão do Conselho e da Justiça Federal 
de 1º e 2º Graus clique aqui ou acesse o 
portal do TRF1 e, no menu à esquerda, 
clique em Institucional > Gestão Estra-
tégica > Rede de Governança > Guia de 
Governança e Gestão do Conselho e da 
JF de 1º e 2º Graus. (Fontes: TRF1)


