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Aniversariantes
Hoje: Patricia Moraes de Menezes e 
Raimundo Vieira Barros. Amanhã: 
Elisabete Goes Silva Pereira Muniz e 
Henrique Costa de Oliveira. Domingo: 
Micheline Bacelar Pereira, Elise Dias 
Machado Lima, Arimar dos Santos Oli-
veira, Larissa Mendes Correia, Ingrid 
Oliveira Figueiredo e Argilandes Car-
valho Guedes. Segunda-feira: Jéssica 
Alves de Carvalho, Ana Luiza Sampaio 
Oliveira Simoes de Carvalho, Ana Pau-
la dos Reis Meira e Ana Claudia Oita-
ven Pamponet. Parabéns!
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Inscrições abertas para 
curso Como se Formam 

e Atuam as Equipes
de Alto Desempenho
A SEDER informa que estão abertas 

até o dia 10/07 as incrições para o curso 
online Como se Formam e Atuam as Equi-
pes de Alto Desempenho - SJBA - Turma 
01/2020, com carga horária total de 15h 
e modalidade virtual autoinstrucional.

Com data de início no dia 25/07  e 
de conclusão no dia 12/08, o curso é 
voltado para servidores do Tribunal, das 
Seções e das Subseções Judiciárias da 
1ª Região.

Objetivo geral:  Desenvolver equipes 
para alcançar os resultados organizacio-
nais e promover um clima de coopera-
ção e respeito mútuo no ambiente de 
trabalho.

Objetivos específicos: Ao término do 
curso, espera-se que os participantes 
sejam capazes de: Identificar o conceito 
de equipe; Diferenciar equipe de grupo; 
Compreender o processo de formação 
das equipes; Identificar as característi-
cas de uma equipe de alto desempenho; 
Desenvolver habilidades para lidar com 
conflitos; Reconhecer a importância do 
papel do líder dentro da equipe.

Principais tópicos: O que é uma 
equipe? Equipes de alto desempenho; 
Funcionamento de equipes de alto de-
sempenho; Administração de conflitos; 
Teletrabalho.

Metodologia: curso desenvolvido em 
ambiente virtual interativo, sem a pre-
sença de tutoria. A mediação didático-
-pedagógica ocorrerá com a utilização 
de tecnologias de informação e comuni-
cação em local e tempo diversos. Serão 
propostos exercícios avaliativos para fixa-
ção da aprendizagem.

Certificação: Serão certificados os 
alunos que acessarem todo o conteúdo 
do curso e que apresentarem um rendi-
mento mínimo de 70% nas atividades 
propostas.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.

Para os interessados, as inscrições es-
tão sendo realizadas no link https://bit.
ly/3eRVvCL ou pelo seguinte caminho: 
Portal da SJBA > Educação Corporativa 
> Unicorp  > Cursos e Eventos > Inscri-
ções abertas.

TCU decide sobre 
benefícios previdenciários 
de servidor afastado ou 

licenciado do cargo efetivo
O Tribunal de Contas da União deci-

diu, por meio do Acordão 1408/2020, 
que o servidor afastado ou licenciado de 
seu cargo efetivo sem remuneração, não 
optante pela manutenção do vínculo com 
o Plano de Seguridade Social do Servidor 
não faz jus, assim como seus dependen-
tes, aos benefícios do regime previden-
ciário, inclusive pensão por morte, salvo 
se beneficiário da vantagem prevista no 
art. 40, § 19, da Constituição Federal e 
nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da Emenda 
Constitucional 41/2003 (abono de per-
manência). 

“A escolha que faz o servidor, por-
tanto, deve ser consciente, haja vista 
que decorre de prescrição legal que lhe 
faculta escolher os riscos, os encargos e 
os benefícios econômicos, com todas as 
consequências subjacentes a essa esco-
lha. Não me parece mesmo razoável que 
assuma riscos e transfira à sociedade os 
encargos econômicos decorrentes des-
ses riscos assumidos espontaneamente”, 
aludiu o Ministro Benjamin Zymler. A op-
ção deve ser consciente de todas as suas 
consequências.

Comissão TRF1 Mulheres realizará
o Webinário “Diagnóstico e ações

para a equidade no Poder Judiciário”
A Comissão TRF1 Mulheres promove-

rá o webinário “Diagnóstico e ações para 
a equidade no Poder Judiciário”. O evento 
será no dia 10 de julho e contará com a 
participação do presidente do TRF1, de-
sembargador federal I’talo Mendes; da 
presidente da Comissão, desembargadora 
federal Daniele Maranhão; do presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, ministro 
Humberto Martins; da procuradora de jus-
tiça e conselheira do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Ivana Farina, e da subprocu-
radora-geral da República, Raquel Dodge. 

O webinário abordará o lançamento 
de uma pesquisa a ser realizada no TRF1 
pela Comissão sobre o ambiente de tra-

balho para as mulheres. O evento tratará 
ainda da participação das mulheres no 
Poder Judiciário e das políticas institucio-
nais de equidade de gênero.

Mais informações de como se inscre-
ver para participar do webinário serão 
fornecidas posteriormente. 

Sobre a Comissão TRF1 Mulheres 
– A Comissão de Estudos sobre a Par-
ticipação Feminina na Justiça Federal 
da 1ª Região foi criada no dia 6 de 
março deste ano, no encerramento da 
Semana da Mulher, comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, celebrado 
no dia 8 de março. O grupo tem como 
objetivo instituir a política de valoriza-
ção da mulher no âmbito da 1ª Região 
e fomentar a igualdade da representa-
tividade entre homens e mulheres nos 
quadros da JF1.

A Portaria que institui a Comissão 
TRF1 Mulheres pode ser acessada no 
link: https://bit.ly/2VK69nD

Fonte: TRF1


