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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Fotos, distribuição, revisão e 
impressão: Setor de Comunicação Social. Encarre-
gada: Rita Miranda. Diagramação e redação: Ro-
drigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 4 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. 
Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes
Hoje: Carla Daniela Garcez Correia (Nu-
cgp), Joilton Pimenta da Silva (Sevit), 
Ana Carolina Saraiva Bartolomeu Matias 
(2ª Vara), Andréia Ferreira Nabuco (18ª 
Vara), Tiago Andrade Santos (Jequié) e 
Washington Cleber Ferreira Campos (Tei-
xeira de Freitas). Amanhã: José Japiassu 
de Almeida Júnior (Eunápolis), Carlos 
Souza de Andrade (Ilhéus ), Ana Karina 
Fernandes Panelli (21ª Vara), Rita de 
Cássia de Andrade Tinoco (21ª Vara), 
Antonio Carlos Miranda Matos (Jequié), 
Patricia Maria Pimenta dos Santos (Nu-
cod), Cristina Maria Dantas Lessa Côr-
tes (Nucaf), Ana Beatriz Bezerra Rocha 
(Guanambi) e Everaldo Braga dos Reis 

Junior (Alagoinhas) Parabéns!

Consulta Gerencial ao Auxílio Emergencial 
está disponível para  7, 4 mil 

usuários ativos do Judiciário Federal 

sulta às informações qualifi-
cadas do auxílio emergencial 
em  https://consultaauxilioges-
tores.dataprev.gov.br/consulta-
auxilio/#/.

Assim, servidores e magis-
trados, a partir dos mesmos 
login e senha que já possuem 
para verificar os dados dos 
trabalhadores no CNIS estão, 
agora, aptos a colher informa-
ções detalhadas sobre a situa-

No engajamento pela ado-
ção de medidas de enfrenta-
mento à demanda do auxílio-
-emergencial a DATAPREV, 
atendendo à solicitação da 
Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal, realizou a atualização 
do perfil dos 7,4 mil usuários 
ativos no Judiciário Federal 
com acesso ao Cadastro Na-
cional de Informações Sociais 
- CNIS para possibilitar a con-

ção, na via administrativa, 
dos requerimentos do bene-
fício do auxílio emergencial 
em “Consulta Gerencial ao 
Auxílio Emergencial”, no 
endereço supracitado.

Por meio da nova fer-
ramenta de pesquisa, os 
usuários da Justiça Fede-
ral já habilitados ao CNIS 
poderão, a partir do CPF 
dos cidadãos postulantes, 
acompanhar diretamente  a 
situação dos requerimentos 
processados pela DATA-
PREV e, ainda, acessar in-
formações mais detalhadas 

a respeito dos cidadãos e res-
pectivos grupos familiares.

O objetivo é que, a partir de 
uma consulta ágil a dados exa-
tos sobre os pedidos de auxílio 
emergencial processados pela 
DATAPREV, maior celeridade e 
efetividade sejam conferidas à 
demanda acerca da matéria no 
âmbito da Justiça Federal.

Fonte: CJF

Ministério Público Federal 
realizará atendimento ao público

A Corregedoria-Geral do Mi-
nistério Público Federal realizará 
atendimento ao público, no próxi-
mo dia 11 de novembro, das 9h 
às 15h, em decorrência dos tra-
balhos de Correição Ordinária nas 
unidades do Ministério Público Fe-
deral no Estado da Bahia. 

Trata-se de canal que possibilita 
a qualquer interessado noticiar ver-
balmente eventuais irregularida-
des praticadas por Procurador(a) 
da República, ou mesmo elogiar 
sua atuação funcional. 

Para participar do atendimen-
to ao público, o interessado de-
verá enviar mensagem eletrônica 
diretamente ao endereço: cmpf-
-secretariaexecutiva@mpf.mp.br, 

até as 19h do dia 10 de novembro 
de 2020, informando o horário de 
sua preferência naquela data, de 
forma a viabilizar à Corregedoria 
organizar a agenda de atendimen-
to, gerar o link de acesso e enviar 
ao solicitante. 

O novo sistema de agendamento 
se deve ao fato de que não haverá 
atendimento presencial em quais-
quer das unidades da instituição, 
uma vez que, em função da pan-
demia, por meio da Portaria PFR/
MPF n. 60/2020, implementou-se 
nova gestão que instituiu teletra-
balho e dispensou o compareci-
mento físico dos servidores e de 
suas respectivas chefias. 

Fonte: MPF/BA

CEJ/CJF oferece 
Curso de Gestão 

de Pessoas 
Estão abertas as inscrições 

para o Curso “Gestão de Pesso-
as”, na modalidade EAD, para 
servidores da Justiça Federal, 
oferecido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal (CEJ/CJF), a ser reali-
zado no período de 5/11/2020 a 
10/12/2020, com carga horária 
total de 40 horas-aula. 

O curso é destinado aos Ser-
vidores da Justiça Federal a fim 
de auxiliá-los nas atividades que 
desempenham como gestores 
de pessoas. O objetivo do curso 
é o desenvolvimento de equipes 
e motivação de pessoas; comu-
nicação, negociação e condução 
de reuniões; gestão de desem-
penho, elaborando um Plano de 
Gestão de Pessoas como forma 
de otimizar o trabalho da equipe 
com a qual atua com a finalidade 
de contribuir para o alcance dos 
objetivos estratégicos e a missão 
do Poder Judiciário. 

A interação entre tutor e alu-
nos ocorrerá, por meio da pla-
taforma Moodle do CEJ/CJF, de 
modo que, o tutor disponibiliza-
rá aos cursistas os materiais de 
estudos, proporá os temas para 
discussões e as atividades de 
aprendizagem relacionadas aos 
módulos. Considerando como 
norte a práxis judicante e a es-
pecificidade do trabalho, o curso 
será desenvolvido com momen-
tos de interação (relação, trocas, 
diálogos entre os pares) e inte-
ratividade (contato com ferra-
mentas/tecnologias disponíveis, 
de forma a propiciar o trabalho 
colaborativo) e com enfoque so-
ciocultural (realização de ativi-
dades individuais e em grupo) 
e cooperativo. As inscrições es-
tarão abertas no período de 26 
de outubro a 02 de novembro de 
2020, por meio do link: https://
educa.enfam.jus.br/inscricao-
-curso-gestao-de-pessoas-servi-
dores.

Fonte: CNJ


