
Aniversariantes
Hoje: José Jorge de Queiroz Setubal (Nucom), Adilson José Lisboa Dias Coelho 
(Nuasg), Cristiane Silva Chagas (6ª Vara) e Patrick Laurent Rohrer Rodrigues (Tur-
ma Recursal). Amanhã: Ester Maria Correia Madureira (Vitória da Conquista), Mar-
cus Vinícius Souza Soares (Feira de Santana) e Jonathan Santos Souza (Numan). 
Domingo: Amanda Phablinne Guedes Mendes Machado (Irecê) e Israel Santos 
(Ilhéus). Segunda-feira: Alberto Luiz Souza Santana Filho (Jequié), André Gustawo 
de Lima e Silva (Ilhéus), Fábio Lopes Rodrigues (Guanambi) e Deiziane Fernandes 
de Almeida (Irecê).

Parabéns!
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“Mulher Maravilha”
Manuela de Araújo Rocha

Equilibrista de muitas demandas
Cobrança costante por perfeição

Mulher multitarefa, multifacetada
Difícil acalmar seu coração.

Se concentra esforços na sua profissão
Sua casa entra em combustão

Se dedica seu tempo a seus amores
Teme ser negligente em seus afazeres.

Difícil equilíbrio na mente inquieta
São muitas batalhas para pouco tempo

São muitas exigências para poucas armas
Mulher indecisa, insegura, esperta.

Recebeu encargos de vários lados
Mas não tem superpoderes de heroínas
Corpo frágil que adoece, que envelhece

Ainda que a alma seja de menina

Acorda ansiosa para o dia desbravar
Mulher que faz até o que não poderia

Não é saudável tanta correria
Seu desafio é em muitas se desdobrar.

Não tem o cordão mágico da mulher ideal
Não é semideusa de corpo imortal

Mulher humana, escolha o presente
Viva de fé, só Deus a atende.
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Mês da Mulher
na JFBA

Divulgado Manual do
PJeCor 2020-2022

A Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região (Coger) disponibi-
lizou o Manual Básico do Processo Judi-
cial Eletrônico da Corregedoria (PJeCor).

O documento apresenta instruções de 
acesso ao PJeCor, bem como o passo a 
passo para dar ciência em notificações 
recebidas e apresentar resposta à Corre-
gedoria.

Também é possível encontrar, no 
arquivo, informações sobre perfis de 
acesso, cadastro de novos procuradores 
e lista completa com as nomenclaturas 
adotadas no sistema para varas, centros 
de conciliação e diretorias de foro (Ane-
xo I).

Estão disponibilizados os links de ma-
teriais de apoio ao usuário e a íntegra do 

vídeo de treinamento on-line realizado 
com o apoio da Escola de Magistratura 
Federal da 1ª Região (Esmaf) e destinado 
aos magistrados e servidores que utiliza-
rão o PJeCor por meio dos perfis “Procu-
rador” e “Jus Postulandi”.

O Manual foi elaborado pelo juiz fede-
ral em auxílio à Coger Náiber Pontes de 
Almeida, sob a coordenação da Correge-
dora Regional, desembargadora federal 
Ângela Catão, e o projeto editorial ficou a 
cargo da Secretaria de Governança, Ges-
tão Estratégica e Inovação (Secge) e da 
Divisão de Modernização Administrativa 
e Produção Editorial (Dimpe).

Para conferir a íntegra do documento, 
acesse: http://bit.ly/3tAhsxq

PJeCor – O sistema foi instituído pela 
Resolução CNJ 320, em modificação à 
Resolução CNJ 185/2013, como versão 
do PJe para utilização exclusiva da Cor-
regedoria.

Na plataforma, tramitam procedimen-
tos disciplinares contra magistrados e pe-
didos de providências e representações 
por excesso de prazo, criados no âmbito 
da Coger/TRF1.

A Administração da Seção Judiciária 
da Bahia quer acompanhar a realidade 
dos servidores que passaram a trabalhar 
remotamente em decorrência da pande-
mia da Covid-19.

Essa pesquisa foi aplicada original-
mente pela Corregedoria Regional no iní-
cio do Plantão Extraordinário e reaplica-
da agora, passado um ano da pesquisa 
original, no intuito de avaliar as possíveis 
mudanças, o que melhorou, o que piorou 
e o que pode ser feito para tornar a rotina 
de teletrabalho a melhor possível.

A pesquisa poderá ser acessada pelo 
link https://forms.gle/uB5FMYWBctzfi-

vZ99 (utilizar o Google Chrome) e de-
verá ser respondida até o próximo dia 
30/03. 

O sigilo da identificação do partici-
pante será devidamente observado.

Participe da pesquisa da
SJBA sobre trabalho remoto

Encontro de Tecnologia
e Inovação da Justiça Federal

O Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em parceria com o Judiciário Exponen-
cial, realizará, nos dias 8 e 9 de abril, 
a 4ª edição do Encontro Nacional de 
Tecnologia e Inovação da Justiça Fede-
ral (Enastic). O evento acontecerá em 
formato 100% online e terá como tema 
“Transformação Digital”, com discussões 
sobre a inovação e o processo de trans-
formação tecnológica. 

O Enastic JF tem por objetivo promo-
ver debates sobre inovação, tecnologia e 
cultura, além de proporcionar o compar-
tilhamento de vivências, estimular novas 
formas de pensar e, sobretudo, inspirar 
todos os participantes. O encontro reuni-
rá representantes do ecossistema da Jus-

tiça, especialistas de mercado, academia 
e profissionais da indústria criativa.  

Na 4ª edição, o Enastic será constituí-
do por momentos plenos de conhecimen-
to, aprendizado e, especialmente, troca 
de experiências. A programação conta 
com palco de conteúdo, atividades práti-
cas e espaço de exposição. Está prevista 
também uma tarde de oficinas, com es-
pecialistas em áreas técnicas de tecnolo-
gia e profissionais ligados à área criativa. 

Para se inscrever ou obter mais infor-
mações sobre o Enastic Justiça Federal, 
acesse: https://www.judiciarioexponen-
cial.com/enasticjf
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