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Aniversariantes
Hoje: Ana Cristina Silva Garcia (Nu-
cju), André Luiz Limoeiro Carvalho 
(Itabuna) e Alcione Alves Melo (Irecê). 
Amanhã: Jose Joaquim Medrado Neto 
(Numan), Lucileide Gama Lima Olivei-
ra (Paulo Afonso), Sergio Pereira As-
sunção (Bom Jesus da Lapa) e Pedro 
Sampaio Costa Carneiro (Alagoinhas).

Parabéns!

SJBA realiza palestra para 60 novos 
funcionários terceirizados que participarão 

do projeto de digitalização de processos

A Seção Judiciária da Bahia recepcio-
nou ontem (10/11), 60 novos terceiriza-
dos que trabalharão na digitalização dos 
processos físicos. A pedido do Diretor do 
Núcleo Judiciário (NUCJU), Félix Antônio 
Barbosa Aguiar, responsável pelo setor de 
digitalização, o diretor do Núcleo de Bem 
Estar Social (NUBES), Luiz Quaresma de 
Mello Neto, programou em conjunto com  
a enfermeira Cláudia Maria dos Santos, 
uma palestra a fim de orientar os novos 
terceirizados sobre o protocolo e as nor-
mas sanitárias a serem seguidas  durante 

o trabalho na Seccional, adotadas em ra-
zão da COVID-19.

No inicio da manhã, o diretor do NU-
BES conversou com os terceirizados por 
volta de 30 minutos. Luiz Quaresma ex-
plicou a estrutura da Justiça Federal da 
Bahia, do Núcleo de Bem-Estar Social 
e seu corpo técnico, dentre outras coi-
sas, sem deixar de mencionar também o 
controle e monitoração da pandemia no 

órgão e os cuidados e protocolos esta-
belecidos pelo Tribunal Regional da Pri-
meira Região e adotados pela Seccional 
baiana.

Já no turno da tarde, a palestra mi-
nistrada pela enfermeira Cláudia Maria 
trouxe informações importantes acerca 
das condições sanitária e epidemiologias 
locais, e os mecanismos  comportamen-
tais adotados pelo TRF1 para combate 
ao SARS-CoV2 em ambiente laboral.

Foram abordados os seguintes temas: 
• Origem do vírus; • Processo de desen-
volvimento da pandemia; • Evolução 
científica a cerca do Comportamento vi-
ral; • Principais sintomas; • Equipamen-
tos de proteção e seu uso adequado; • 
Comunicação em caso de adoecimento 
com características gripais; • Compor-
tamento social no ambiente laboral; • 
Higiene pessoal e dos equipamentos de 
trabalho; • Uso de adornos; • Uso de 
elevadores; • Uso de banheiros.

† Nota de falecimento †
A Justiça Federal da Bahia lamenta  
informar o falecimento da Sra. Cle-
mentina D’Ávila Teixeira, mãe do juiz 
federal da 13ª Vara Carlos D’Ávila Tei-
xeira, ocorrido na noite de ontem, dia 
10/11. O velório foi realizado às 11h, 
no Cemitério Campo Santo, e o corpo 
foi cremado às 14h no crematório do 
mesmo cemitério. A Direção do Foro 
transmite à família as mais sinceras 
condolências.

Doação de sangue

O tio da servidora Heloísa Guimarães 
Soares Dórea, da Turma Recursal, Sr. 
Daniel Costa Soares, está precisando de 
doação de sangue para realizar um pro-
cedimento cirúrgico e o Banco de San-
gue conta com o apoio dos servidores 
da SJBA.

Os doadores deverão se direcionar ao 
GSH Banco de Sangue de Salvador - Uni-
dade Rio Vermelho, localizado no centro 
médico do Hospital Aliança, no seguinte 
endereço: Avenida Juracy Magalhães Ju-
nior,  2096, Rio Vermelho.

Lembrando poderá ser qualquer tipo 
sanguíneo e será necessário informar que 
a doação é em nome de Daniel Costa So-
ares e que o estacionamento é gratuito 
para os doadores.

O horário de funcionamento é de se-
gunda a sexta das 7h as 13h e no sába-
do das 8h às 13h. Agende sua doação 
através doo Whatsapp (71) 99653-
1882.

Para mais informações, o telefone de 
contato é (71) 2108-4693. 

Aberto novo período de 
inscrições para o curso 

Gestão de Pessoas – 
Servidor (CJF)

Devido ao ataque cibernético sofri-
do, o Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
reabriu o período de inscrições para o 
Curso Gestão de Pessoas – Servidor, na 
modalidade a distância, utilizando um 
novo sistema. É solicitada a colaboração 
de todos os inscritos para que refaçam a 
inscrição por meio deste link. Os pedi-
dos serão feitos até amanhã, dia 12 de 
novembro.

Serão duas turmas, com carga horária 
de 40 horas-aula. As aulas ocorrerão en-
tre 13 de novembro e 11 de dezembro, 
pela plataforma Moodle do CJF.

Informações adicionais podem ser ob-
tidas no link: https://bit.ly/2Ii2f24

Fonte: CJF
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