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“Ser Pai...

É nada desejar que não inclua o 
sorriso inefável dos filhos.
É nada perder, se para eles ganhar.
É alcançar, num abraço, a divisão
da alma e do corpo
e medir, tremulamente, a
escala rítmica do coração

É investigar sem sucesso
os enigmas do olhar,
explorar o mesmo abismo de onde irrompeu a dor
e escalar sofrivelmente as escarpas da ternura.

É dançar ao som dos compassos irregulares da dança dos bobos, 
compondo trilhas sonoras de contos mal contados, 
voando em naves de papel e navegando nas enxurradas.

É sentir-se eterno, que seja por um segundo 
e projetar, em qualquer futuro, o florescer das primaveras 
que por outros olhos verá de geração em geração.”

Hélber Clayton Costa dos Santos, servidor da Sesap de Teixeira de Freitas e seus filhos
(todos de pé) e na ordem da foto: Kétsia, Tiago, Rafael e  Gabrielle.

Prazo de validade do VII
Concurso Público do TRF1
tem suspensão prorrogada 

SJBA promove palestra “Adaptando-se 
ao Novo com Saúde Emocional”

A Seção Judiciária da Bahia (SJBA) 
promove, no dia 19 de agosto de 2021, 
das 14h às 16h, a palestra “Adaptando-
-se ao Novo com Saúde Emocional”, com 
transmissão online ao vivo via aplicativo 
Microsoft Teams (com interação entre a 
palestrante e os participantes).

A ementa do evento vai abordar os 
seguintes temas: • Desafios do cenário 
atual;  • Reflexões sobre o que estar por 
vir/ tendências no novo mundo; • O que 
o passado nos ensinou e o analfabetismo 
emocional;  • O que precisamos aprender 
para bem-estar no presente e futuro?;  • 
Saúde mental: conceito e prática; • Com-
preendendo o adoecimento psíquico e o 
processo de somatização; • Atualizando 
o “mindset” e superando preconceitos; • 
Aprendendo a ser feliz com a Psicologia 

Positiva; • Desenvolvendo e aplicando In-
teligência Emocional; • Como a Resiliên-
cia pode ajudar; • Atitudes e estratégias 
para lidar de maneira positiva com as mu-
danças, incertezas e complexidade.

Apresentado por Renata Castello Bran-
co, psicóloga Clínica Graduada pela PUC/
MG com Formação em Abordagem Sistê-
mica e facilitadora de Desenvolvimento 
Humano e Empresarial há 20 anos, além 
de fundadora da Excelência Consultoria 
RH, a palestra é voltada para todo o pú-
blico interno da SJBA, com certificação de 
2h de natureza gerencial.

Para participar, basta acessar pelo 
calendário do aplicativo Teams, no dia e 
horário marcado, ou pelo link que será di-
vulgado em breve.

Aniversariantes
Hoje: Rossana Paulino Izac Leite (Nuasg), Milena Vinhas da Silva (Turma Recursal) 
e Laura Brandão de Jesus (Turma Recursal).
Amanhã: Diego Almeida Nascimento (24ª Vara) e Geisiane Araújo Silva de Oliveira 
(19ª Vara).

Parabéns!

Por unanimidade, o Conselho de Ad-
ministração do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) aprovou, na última 
quinta-feira, 5 de agosto, a suspensão do 
prazo de validade do VII Concurso Público 
do TRF1 para Analista Judiciário e Técni-
co Judiciário até a data de 31 de dezem-
bro de 2021. Os prazos do certame serão 
retomados em 1º de janeiro de 2022.

Apesar da suspensão do prazo de 
vigência do concurso, não houve parali-
sação quanto às nomeações de candida-
tos aprovados, permanecendo condicio-
nadas às autorizações concedidas pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF).

O relator do processo e vice-presidente 
da Corte, desembargador federal Francisco 
de Assis Betti, ressaltou que, conforme Edi-
tal 24, de 25 de março de 2020, o prazo 
de vigência do concurso havia sido prorro-

gado por dois anos, a contar do dia 11 de 
abril daquele ano. Em 9 de junho de 2020, 
o prazo já prorrogado foi suspenso por meio 
do Edital 26, atendendo à Recomendação 
96 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
de 14 de abril de 2021, que alterou a Re-
comendação CNJ 64, de 24/04/2020.

Por meio desses normativos, o Conselho 
recomendou a suspensão dos prazos dos 
concursos no âmbito do Poder Judiciário, 
como meio de mitigar o impacto decorrente 
da pandemia da Covid-19, durante o es-
tado de calamidade pública, reconhecido 
pelo Decreto Legislativo 6, de 20/03/2020.

Vale ressaltar que, posteriormente à 
Recomendação CNJ 64/2020, foi edita-
da, em maio de 2020, a Lei Complemen-
tar 173, que determinou a suspensão do 
prazo de validade dos concursos públicos 
em todo o País.

CNJ realiza pesquisa de
satisfação sobre páginas de 

jurisprudência do Poder Judiciário
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realiza até o dia 30 de setembro de 2021, 
a “Pesquisa de Satisfação sobre as Pági-
nas de Jurisprudência”. O levantamento, 
conduzido pelo Comitê de apoio do CNJ, 
é destinado aos usuários dos serviços de 
jurisprudência em todos os tribunais do 
Poder Judiciário brasileiro. 

A iniciativa dá prosseguimento ao 
levantamento realizado pelo CNJ em fe-
vereiro de 2021, o qual resultou na pu-
blicação do “Relatório de Resultados do 
Diagnóstico dos Serviços de Jurisprudên-
cia no Poder Judiciário”.

Participe da pesquisa no link: https://
bit.ly/3yI9ipL
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