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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

1ª SEMANA

DATA TURNO TREINAMENTO INSTRUTOR (A)

06/05 
(Segunda-feira)

Manhã
(9h às 11h)

PJE
Karina Miranda

(3ª Vara)

08/05
(Quarta-feira)

Manhã 
(9h às 11h)

Noções de Informática  João Mota (NUTEC)

10/05
(Sexta-feira)

Tarde
(14h às 16h)

PJE
Karina Miranda

(3ª Vara)

2ª SEMANA

DATA TURNO TREINAMENTO INSTRUTOR (A)

13/05
(Segunda-feira)

Tarde
(14h às 16h)

SEI
Jacqueline Sales

(NUTEC)

15/05
(Quarta-feira)

Tarde
(14h às 16h)

Noções de Informática  João Mota (NUTEC)

17/05
(Sexta-feira)

Manhã 
 (9h às 11h)

SEI
Jacqueline Sales

(NUTEC)

Margem
da Palavra

A todas as pessoas
que formam a Justiça
Federal da 1ª Região

Desde que recebi o informativo da 
ASCOM com a notícia de que fui elei-
ta em 1º lugar como uma das repre-
sentantes dos servidores no Comitê 
Gestor Local de Pessoas no âmbito da 
Justiça Federal de 1ª Região, que ve-
nho me esforçando muito para encon-
trar as palavras certas para expressar 
minha gratidão pela confiança e apoio 
dedicados por vocês à minha propos-
ta, até que percebi que a melhor for-
ma de agradecer é reafirmando meu 
compromisso de muito trabalho, de-
dicação e responsabilidade para com 
o papel que me foi confiado.

Agradeço profundamente a con-
fiança dos seus votos, o estímulo que 
precisava para legitimar ainda mais 
a minha atuação no Comitê,  minha 
força é a representatividade de cada 
um de vocês, a quem eu apenas dis-
ponibilizo minha voz e conhecimen-
tos adquiridos em nosso caminho, 
sejam eles pelos estudos pessoais na 
área de gestão e/ou pela experiência 
na lida diária no atendimento às pes-
soas em nosso ambiente de trabalho, 
o que nos oportuniza a cada instan-
te uma percepção mais concreta da 
cultura organizacional da nossa Jus-
tiça Federal.

Para melhor lhes representar, en-
tendo que precisamos estar cada vez 
mais coesos, sendo fundamental es-
tabelecermos um fluxo de comunica-
ção, ágil e direta que possibilite um 
diálogo constante e franco sobre cada 
ideia/proposta apresentada ao Comi-
tê, para que venham a ser convertidas 
em ações justas e efetivas na cons-
trução de mais Qualidade de Vida e 
Trabalho para todos que aqui desen-
volvem suas atividades, por isso, já 
informo, de pronto, meu email pes-
soal mariadaconceicao.moraes@trf1.
jus.br e celular (71) 99104-7332 
(whatsapp), onde aguardo receber 
suas sugestões, propostas e questio-
namentos.

Neste belo desafio que estamos 
assumindo, me sinto muito honrada 
em estar ao lado dos demais repre-
sentantes eleitos para este Comitê, 
para que, juntos com cada um de vo-
cês, possamos alcançar uma gestão 
cada vez mais justa, ampla, eficiente, 
humanizada e focada nas pessoas, 
patrimônio maior da Justiça Federal.

Permaneço à disposição, com mui-
ta gratidão e um forte abraço.

Maria da Conceição Moura O. Moraes

Aniversariantes - Hoje: Juiz federal Carlos Alberto Gomes da Silva (3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal), Mariana Ponde de 
Góes Ramos (NUCJU), Mabel Nascimento Pereira (Irecê), Etevaldo Silva de Almeida (Alagoinhas) e Maiara Ariella Beliz de 
Queiroz (Bom Jesus da Lapa). Amanhã: Luciana Pedreira Santos Liberato (23ª Vara), Fernanda Oliveira Nascimento Neves 
(Guanambi), Rosemari Sabino dos Santos (Turma Recursal), Adervan Brandão Neves (Itabuna), Beatriz Rodrigues da Silva 
(Bom Jesus da Lapa) e Guilherme Carneiro Pinto Silva (Feira de Santana). Dia 18: Juiz federal Avio Mozar José Ferraz de 
Novaes (12ª Vara), Andreia Gomes Bicalho (23ª Vara), Raquel Ribeiro da Cruz Cerbino (Irecê), Yane Guimarães Santana 
Ferreira (17ª Vara), Taís Santos de Souza (NUCGP), Jayr Figueiredo dos Santos Júnior e Cloves de Araujo Lefundes Júnior 
(ambos de Feira de Santana). Dia 19: Juiz federal Pedro Braga Filho (19ª Vara), Ricardo Figueiredo Lima (22ª Vara), Cecília 
Vicentini Ewald Lima (16ª Vara) e Giovanna Gomes Miranda (Jequié). Dia 20: Raimundo Santana Oliveira Junior (Teixeira de 
Freitas), Andrea Braga di Tullio Gomes (10ª Vara), Soloney Lopes Valois (NUCOM), Denilson Santos Souza de Oliveira (13ª 
Vara), Ana Clebea Santana Barbosa (Alagoinhas), Jandir Suzart De Oliveira (CS Gestão & Serviço) e Arileide Barreto Santos 
(CEF). Dia 21: Denilson Matos de Araújo (12ª Vara), Nara Lúcia Rodrigues Borges Rocha (Feira de Santana), Allan Klenisson 
de Carvalho Oliveira (Juazeiro), Divino Mendonça de Almeida (Teixeira de Freiras), Ursula Susanne Specht (Turma Recursal) 
e Leonardo dos Santos Gonzaga (Pro-Social). Dia 22: Claudio Araujo de Souza (NUCJU), Ducival Miranda Cordeiro (2ª Vara), 
Joaquim Pinheiro de Sousa Filho (Barreiras), Fernanda Barberino Pereira (14ª Vara), Juliana do Nascimento Zanella (Teixeira 
de Freitas), Marcelo Gomes de Souza (Mega Service) e Jussara de Jesus Prado (Pro-Social). Parabéns!

NUCJU e NUTEC promovem treinamento
para Oficiais de Justiça da SJBA em maio

O Núcleo Judiciário (NUCJU) da Se-
ção Judiciário da Bahia juntamente com 
o Núcleo de Tecnologia da Informação 
(NUTEC), irá promover treinamento para 
os oficiais de Justiça da SJBA, sem ônus 
para Administração.

O treinamento será realizado na 
própria sala da Central da Mandatos 

(CEMAN) e os 
equipamentos ne-
cessários para os 
cursos já foram 
previamente ana-
lisados e testados 
pelos instrutores.

O Módulo 1 
será voltado para 
noções básicas 
de informática, 
com foco nas se-

guintes funções: editor de texto; acesso 
aos sistemas processuais; compartilha-

Sessão da TNU está 
marcada para o dia 25

A Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) vai 
realizar a próxima sessão ordinária no dia 
25 de abril, às 9h, na sede do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. As 
reuniões prévias ocorrerão no mesmo local, 
nos dias 23 e 24, também a partir das 9h.

Na pauta, para apreciação, constam 
221 processos. Entre eles estão cinco 
processos afetados como representativos 
da controvérsia e estão disponíveis no 
site do CJF, por meio do link https://bit.
ly/2KJMG3s.

Esta vai ser a última sessão da juíza fe-
deral Carmen Elizangela Dias Moreira de 
Resende, em razão do término do manda-
to na TNU. A sessão da TNU será trans-
mitida, ao vivo, por meio do canal do CJF 
no YouTube: www.youtube.com.br/cjf.

Consulte a pauta completa por meio 
do link https://bit.ly/2GfHy1G

Fonte: CJF

mento de impressoras; digitalização de 
documentos; configuração e anexação de 
documentos no e-mail; organização de 
pastas e arquivos; gravação de documen-
tos no computador, pen-drive e CD-ROM.

Já o Módulo 2 será voltado ao Siste-
ma PJE, com foco nas seguintes funções: 
acesso à caixa do Oficial de Justiça; iden-
tificar documentos anexados que preci-
sam ser impressos; devolução das dili-
gências cumpridas e demais demandas 
relativas aos Oficiais de Justiça no PJE.

Confira as datas e horários:

DIREF e SECAD comemoram 
aniversário da servidora Fátima Riccio

Às vésperas do feriado da Semana 
Santa, servidores e prestadores de ser-
viço da Direção do Foro (DIREF) e da 
Secretaria Administrativa (SECAD) co-
memoraram ontem, dia 15, o aniversário 
da servidora da Seção de Assistência Ju-
rídica (SEAJU) Fátima Riccio, que com-
pletou mais um ano de vida no último 
sábado, dia 13 de abril.


