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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia de Castro Dunham Nascimento (21ª Vara), Brás Batista Porto 
(Jequié), Josefa Eliene Santos (Paulo Afonso), Raimundo Luiz Luz Filho (Turma Re-
cursal) e Marco Antonio Pondé de Brito (Nucgp).
Amanhã: Thaís Queirós Alves de Souza (16ª Vara).

Parabéns!

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) disponibiliza, no seu portal, um 
novo sistema que possibilita a emissão de certidões totalmente digital: o CERTIDÃO 
ON-LINE, que pode ser acessado por meio do link: https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/
servicos/certidao-on-line/apresentacao/

Essa ferramenta traz ganhos significativos na desoneração do atendimento no bal-
cão, dando autonomia para que o usuário possa solicitar, acompanhar o andamento 
(nos casos de certidão inicialmente positiva) e receber certidão no e-mail previamente 
cadastrado).

A certidão digital é gerada em um arquivo em formato PDF e enviada ao usuário 
para o e-mail inserido no ato do pedido.

Novo sistema possibilita
emissão de certidões online

INFOVIA
Desvendando o OneDrive (Parte 1)

A dica de hoje é de um aplicativo que 
tem trazido muitas dúvidas nos usuários, 
o OneDrive. Em primeiro lugar, é impor-
tante informar algumas coisas:

0 – O Onedrive é um sistema de arma-
zenamento na nuvem da Microsoft, seme-
lhante ao Google Drive. Seu conteúdo não 
é salvo pelo backup da Justiça Federal.

1 – Os usuários da Justiça Federal (esta-
giário, prestador, servidor, magistrado) pos-
suem o Office365, que inclui o OneDrive. 

2 - De acordo com as licenças contratadas pelo TRF1, cada servidor ou magis-
trado (licença E1) possui 1TB (equivalente a 2 HD de 500GB). Cada estagiário ou 
prestador (licença F1) possui apenas 2GB (equivalente a um pendrive pequeno).

Com OneDrive, a pessoa pode sincronizar arquivos entre o seu equipamen-
to (celular, notebook, computador) e a nuvem, para que possa acessar seus 
arquivos em praticamente qualquer lugar, dos dispositivos citados acima ou 
na internet, no site onedrive.live.com. Se você adicionar, alterar ou excluir um 
arquivo ou pasta na sua pasta do OneDrive, o arquivo ou pasta será adiciona-
do, alterado ou excluído no site do OneDrive e vice-versa. Existe a opção de 
trabalhar com os arquivos sincronizados diretamente no explorador de arqui-
vos (pasta amarela que fica na barra de tarefas) e acessar os arquivos mesmo 
quando estiver offline. É possível também compartilhar arquivos e pastas 
para que outras pessoas da Justiça Federal possam acessar. Quando estiver 
online, qualquer alteração feita pelo proprietário da conta ou por pessoa(s) 
que possuir(em) permissão de compartilhamento será automaticamente sin-
cronizada.

(Continua na próxima semana)

Direito à saúde é destaque em evento 
da Esmaf que acontece amanhã

A Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região (Esmaf) promove amanhã, 4 
de fevereiro, às 10h, o 9° encontro da sé-
rie on-line “Diálogos Jurídicos com a Ma-
gistratura Federal”, com discussão sobre 
“Direito à Saúde”. O evento será trans-
mitido pelo canal da Esmaf no YouTu-
be no link: https://www.youtube.com/c/
ESMAFTRF1aRegi%C3%A3o/featured

A coordenação-geral é dos desembar-
gadores federais Souza Prudente (diretor 
da escola) e Wilson Alves de Souza (vice-
-diretor), e também do juiz federal Pedro 
Felipe de Oliveira Santos (coordenador 
pedagógico).

Confira os participantes do 9° encon-
tro da série on-line “Diálogos Jurídicos 
com a Magistratura Federal – Direito e 
Saúde”:

– Katia Balbino: juíza federal titular 
da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, especializada em 
saúde pública. Mestre em Direito, com 
especialização em Acesso à Justiça, pela 
Universidade de Montreal.

– Clarice Alegre Petramale: médica 
formada pela FMUSP (Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo), 
com formação em Infectologia e Saúde 
Pública. Criadora e primeira presiden-
te da Comissão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologias (Conitec) no Sistema 

Único de Saúde. Membro do Fórum de 
Saúde do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

– Ramiro Nóbrega Sant’Ana: de-
fensor público do DF. Doutor e mestre 
em Direito. Pesquisador visitante da 
Harvard Law School. Pós-doutorando 
na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). Membro do Fórum Na-
cional de Saúde do CNJ. Professor do 
Instituto Brasiliense de Direito Público 
(IDP).

– Clenio Jair Schulze: juiz federal; 
doutor e mestre em Ciência Jurídica pela 
Universidade do Vale do Itajaí (Univali). 
Pós-graduado em Justiça Constitucional 
pela Universidade de Pisa, na Itália. Au-
tor do livro “Judicialização da Saúde no 
Século XXI” e co-autor do livro “Direito 
à Saúde”.

Informações pelo e-mail asrep@trf1.
jus.br.

Banco de Talentos
da SJBA já está ativo

O Núcleo de Gestão de Pessoas 
(NUCGP) informa a todos que o Banco 
de Talentos da SJBA está ativo. Ele ser-
ve como canal efetivo para identificar 
e estimular a carreira dos servidores 
na Seção Judiciária da Bahia. O ma-
nual de preenchimento para auxiliar no 
uso do sistema do banco de talentos 
pode ser acessado no link: https://bit.
ly/36oV2WW

Importante preencher a aba EXPE-
RIÊNCIA/INTERESSE para que seja 
possível entrar em contato e relacionar 
a oportunidade ao interessado. O ma-

nual explica todos os detalhes. Caso 
tenha alguma dúvida, favor entrar em 
contato via Teams ou e-mail.
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