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Amanhã: Hoje: Kleber Correia Portela 
(Nucod), Carlos Alberto Santos Carvalho 
Filho (Vitória da Conquista), Obeed Barbo-
sa Grigorio (Barreiras) e Tatiana da Cunha 
Almeida (7ª Vara). Amanhã: Neyva An-
drea Santos Araujo (1ª Vara), Fernanda 
Maisa Costa Franca (18ª Vara) e Sandra 
Felicio de Santana (Nuaud). Parabéns!!!

Como personalizar uma mensagem 
automática no Microsoft Teams

Sua
Saúde

Campanha de vacinação 
contra H1N1 é aberta para 
público em geral na Bahia

A campanha de vacinação contra 
a gripe está disponível para todas as 
pessoas com idade a partir dos seis 
meses, em toda a Bahia. A decisão foi 
anunciada pela Secretaria de Saúde da 
Bahia na última segunda-feira, dia 5.

Segundo a Sesab, a medida foi adota-
da após as coberturas vacinais nacionais, 
estaduais e municipais não registrarem 
alta adesão, favorecendo o aparecimento 
da doença e suas complicações, em es-
pecial nos grupos de maior risco.

Na Bahia, os dados indicam que 
até o dia 5 de julho foram vacinadas 
2.033.808 pessoas, representando 
38,6% do total de 5.128.509, popu-
lação-alvo da campanha.

Segundo a Sesab, a data da vaci-
nação para todas as faixas etárias e os 
locais de vacinação são definidas pelas 
prefeituras, e também lembrou que é 
necessário haver um intervalo mínimo 
de 14 dias entre as vacinas contra in-
fluenza e a vacina contra a Covid-19.

Influenza é uma infecção viral agu-
da que afeta o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e distribuição 
global, com tendência a se disseminar 
facilmente em epidemias sazonais.

A transmissão ocorre por meio de 
secreções das vias respiratórias da pes-
soa contaminada ao falar, tossir, espir-
rar ou pelas mãos que, após contato 
com superfícies recém contaminadas 
por secreções respiratórias, podem le-
var o agente infeccioso direto à boca, 
aos olhos e ao nariz. (Fonte: G1)

Curso de introdução à
gestão de projetos qualifica

equipes para Justiça 4.0

Dentro de um programa de grande 
impacto como o Justiça 4.0, que vai 
promover o acesso à Justiça por meio de 
iniciativas desenvolvidas para o uso cola-
borativo de soluções que empregam no-
vas tecnologias e inteligência artificial, os 
conceitos, ferramentas e metodologias de 
gerenciamento de projetos se mostram 
essenciais. E, para apoiar as equipes dos 
tribunais de todo o país, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) lançou o curso de 
Introdução à Gestão de Projetos.

As inscrições já estão abertas e podem 
ser feitas na página do Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento do CNJ no link: https://
www.cnj.jus.br/eadcnj/login/index.php. 
Quem já tiver acesso à plataforma, basta 
clicar no botão “Inscreva-me”. Quem ainda 
não tiver, precisa criar um novo usuário e 
depois clicar no mesmo botão.

A capacitação inicia em 9 de julho 
e, uma vez iniciada, a pessoa deverá 
conclui-la em até dez dias. São seis mó-
dulos, com duração total de duas horas, 
onde são apresentados fundamentos, 
planejamento, execução e monitoramen-
to de projetos. O certificado é emitido 
após avaliação. 

Regulamentado sistema para a
expedição e postagem de correspondências 

eletrônicas da SJBA

Por meio da Portaria SJBA-DIREF 
169/2021, o diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, juiz federal Fábio 

Moreira Ramiro, homologou o Sistema de 
Geração Eletrônica de Correspondência – 
SIGEC e regulamentou sua utilização no 
âmbito da SJBA e Subseções Judiciárias 
vinculadas.

O acesso ao SIGEC poderá ser feito 
diretamente nas estações de trabalho nos 
prédios da Justiça Federal de 1º Grau na 
Bahia, ou remotamente, através da VPN 
e estará disponível a todos os magistra-
dos, servidores, estagiários e terceiriza-
dos indicados pelas respectivas unidades 
judiciárias e devidamente cadastrados 
nesse sistema informatizado da SJBA.

O SIGEC permite o envio de corres-
pondência de uma lauda, de preen-
chimento livre, de acordo com os pa-
râmetros de quantidade de caracteres 
definidos no próprio sistema, a qual será 
entregue de forma física ao destinatário, 
bem como permite também a anexação 
de arquivos em até 25Mb no total, que 
poderão ser acessados pelo destinatário 
por meio do link e/ou do QRCode res-
pectivos.

As modalidades disponíveis para cor-
respondências através do SIGEC são: 
“Simples”, “Registrada”, “Registrada 
com AR” e “Mãos Próprias”, sendo que 
apenas esses dois últimos tipos de cor-
respondência gerarão retorno de AR, os 
quais poderão ser baixados no próprio 
sistema pela unidade remetente.

Importante salientar que nos casos 
em que não seja possível a utilização do 
SIGEC por motivos de segurança, legali-
dade ou problemas relacionados à tecno-
logia, entre outros, a unidade deverá soli-
citar à Secretaria Administrativa - SECAD 
autorização para a expedição da corres-
pondência em formato físico.

O teletrabalho continua sendo uma re-
alidade para grande parte do corpo funcio-
nal da Seção Judiciária da Bahia e Sub-
seções Judiciárias vinculadas, e, dentre 
as várias ferramentas que são utilizadas 
diariamente, o Microsoft Teams se tornou 
um grande aliado, tornando-se a principal 
plataforma de contato entre magistrados, 
servidores, estagiários e prestadores de 
serviços. Por isso, o JFH hoje separou 
uma dica importante que pode ajudar a 
otimizar ainda mais o teletrabalho.

Quando um usuário precisar se au-
sentar temporariamente por motivo de 
férias ou qualquer outro afastamento le-
gal, o aplicativo oferece a opção de pro-
gramar uma mensagem automática para 
aparecer sempre que alguém enviar uma 
mensagem ou mencioná-lo no Teams.

Para isso, basta ir para na foto de 
perfil (na parte superior da Teams) e se-
lecionar a opção “Definir mensagem de 
status” para exibir suas opções. O usu-
ário então digita a mensagem que dese-
ja mostrar a outras pessoas na caixa e 
marca a caixa que diz “Mostrar quando 
as pessoas me enviarem mensagens”. 
Na última caixa, “Limpar mensagem de 
status após”, o usuário pode definir o pe-
ríodo em que a mensagem vai aparecer, 

podendo personalizar até o dia exato em 
que retorna ao trabalho.

Vale lembrar que, caso o usuário au-
sente tenha um substituto, além do perí-
odo de afastamento também é importan-
te mencionar na mensagem do seu status 
o nome do servidor substituto.
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