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Aniversariantes
Hoje: Guilherme Cerqueira Lima de Souza (14ª Vara). Amanhã: Henrique Augusto 
Beltrão Carneiro (Itabuna) e Soraia Maria Santos Carvalho (5ª Vara).

Parabéns!

Os endereços eletrônicos (links e e-mails) para funcionarem de forma otimiza-
da nos textos, precisam estar na função 
hiperlink (em azul e sublinhado). Desse 
modo, é possível ser redirecionado para 
o referido destino apenas com um clique, 
sem precisar copiar e colar o link ou e-
-mail na barra de endereços ou barra de 
rementente.

Criar hiperlink no Outlook:

Passo 1 - Na sua mensagem, selecio-
ne o texto que você deseja transformar em um hiperlink. Passo 2 - Na guia Mensa-
gem, clique em Hiperlink. Passo 3 - Na caixa Link, digite o tipo de endereço do link.

Criar hiperlink no Word:

A maneira mais rápida de criar um hiperlink básico em um documento do Office 
é pressionar Enter ou a Barra de espaços após digitar o endereço de uma página da 
Web existente, por exemplo, http://www.contoso.com. O Office converte automati-
camente o endereço em um link.

Além das páginas da Web, você pode criar links para arquivos novos ou existen-
tes em seu computador, para endereços de email e para locais específicos em um 
documento. Você também pode editar o endereço, o texto de exibição e o estilo da 
fonte ou a cor de um hiperlink.

Criar hiperlink no LibreOffice:

Abra a barra Hyperlink, escolhendo o menu Exibir - Barras de ferramentas - Bar-
ra Hyperlink. No campo esquerdo, digite o texto visível; no campo direito, digite o 
URL completo, incluindo http:// ou file://.

Posicione o cursor no ponto do documento em que você deseja inserir o hyper-
link. Em seguida, clique no ícone Hyperlink na barra Hyperlink\. O hyperlink será 
inserido como texto.

Para inserir o hyperlink como um botão, clique no mouse e mantenha-o pres-
sionado sobre o ícone Hyperlink; em seguida, selecione Como botão no submenu.

Projeto de digitalização avança na SJBA

O Projeto da Direção do Foro para di-
gitalização de autos físicos da SJBA en-
cerrou mais uma etapa do seu cronogra-
ma, com o término da digitalização dos 
autos da 11ª Vara. O projeto conta hoje 
com 12 funcionários terceirizados traba-
lhando exclusivamente na digitalização, 
cujas atividades são atualmente desen-
volvidas nas salas do Núcleo Judiciário, 
sob a gerência do Diretor da Unidade.

A Diretora da 11ª Vara, Renata Peixo-
to, fez questão de comparecer ao Núcleo 
e parabenizar os integrantes da equipe, 
ressaltando a qualidade do trabalho re-
alizado, a sua importância para uma 
prestação jurisdicional mais rápida e, 
também, como medida de prevenção ao 
contágio pela COVID-19.

Nesta primeira fase do projeto, até 
final deste mês de Setembro, a equipe 
está trabalhando com as varas de menor 
acervo em tramitação ajustada, conforme 
relatório extraído do sistema e-Siest. A 
unidade da vez é a 10ª Vara. No entanto, 
como a referida unidade não conseguiu 
disponibilizar todos os processos para a 
digitalização, em virtude das obras de 
modernização do sistema de combate a 
incêndio nas dependências da Secretaria 
daquele Juízo, consultamos as varas se-
guintes na sequência do relatório. A 6ª 
Vara também está com a secretaria em 
reforma e a 17ª Vara solicitou posterga-
ção da sua participação no projeto, res-
saltando a imensa colaboração dos seus 

servidores e do MPF que estão digitali-
zando seus processos.

Assim, outras unidades que solici-
taram os serviços do Projeto e encami-
nharam os processos mais urgentes para 
serem digitalizados, a exemplo da 2ª, 3ª 
e 14ª varas, foram atendidas de pelo pro-
jeto, em pequena quantidade, enquanto 
a 10ª Vara organiza seu acervo.

O método de trabalho adotado no Pro-
jeto consiste em parceria com as varas, 
dando prioridade aos processos em trami-
tação. A equipe do Administrativo promove 
a digitalização e os servidores das varas 
realizam a migração para o sistema PJE.

Esta atividade envolve vários aspec-
tos como informações sobre tipo e tama-
nho de arquivo, conversão e compressão 
de mídias, nomenclatura utilizada, e, 
também a manutenção dos scanners. À 
vista disso, partiu do Grupo de Digitali-
zação do Comitê de Crise a elaboração 
de um documento,  Informações Para 
Digitalização (https://bit.ly/2HlYs2L), 
que compilou várias orientações sobre o 
tema, para ser divulgado entre todas as 
unidades. O Nutec também está apoian-
do o projeto, providenciando a limpeza 
e manutenção dos scanners, principal-
mente dos mais antigos que, após uma 
simples troca de consumíveis (roletes de 
tração) voltam a funcionar perfeitamente.

O Projeto teve início em 30.06.2020 
e já atendeu as seguintes unidades:

VARA PERÍODO
QUANTIDADE 

DE PROCESSOS 
DIGITALIZADOS

QUANTIDADE 
DE VOLUMES 

DIGITALIZADOS
4ª Vara 30/06 a 23/07 134 368

16ª Vara 20/07 a 21/08 374 890

11ª Vara 17/08 a 18/09 405 933

10ª Vara 31/08 a 18/09 90 198

3ª Vara 31/08 a 11/09 89 214

14ª Vara 07/09 a 18/09 49 98

2ª Vara 14/09 a 18/09 21 97

TOTAL DE VOLUMES DIGITALIZADOS 
ATÉ 18/09/2020

1.162 2.798

Dia 24 tem palestra online
“Retorno seguro ao trabalho

durante a pandemia”, via Teams
A SEDER informa que Seção Judiciá-

ria da Bahia promoverá nesta quinta-feira 
(24), das 14h às 15h, a palestra online 
“Retorno seguro ao trabalho durante a 
pandemia”, por meio da plataforma Te-
ams.

Tendo como público-alvo servido-
res da Seção Judiciária da Bahia e suas 
Subseções, mesmo que não tenham 
previsão de retorno imediato, a palestra 
abordará os seguintes temas: Panora-
ma da pandemia, Cuidados individuais, 
Cuidados no trabalho, Protocolos dispo-
níveis e Contatos do grupo de saúde. A 
palestra será ministrada pela médica Dra. 
Maria Irene Ferreira da Silva Borges e 
pela enfermeira Cláudia Maria dos Santos.

Não há limite de vagas nem precisa 
realizar inscrição. Para participar, basta 
acessar o link https://bit.ly/3lnPWQc no 
dia e horário da palestra.

A palestra conta com o apoio da SE-
CAD, NUBES, NUASG, NucGP e NUTEC.

https://bit.ly/2HlYs2L
https://bit.ly/3lnPWQc

