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Aniversariantes
Hoje: Cesar Omar Vieira Souto (Eunápolis) e Selma da Conceição Silva (Nucaf).
Amanhã: Lygia Maria dos Santos Oliveira (1ª Vara), Christiane Cabral Cor-
reia da Silva (Juazeiro), Claudia Silva Daniel (Nucge), Alberica Paula Car-
valho de Lima (Itabuna) e Andressa Vitoria Santana Garcia Soto dos Santos 
(Feira de Santana).

Parabéns!

TRF 1ª Região recebe Prêmio CNJ
de Qualidade na categoria Prata

Banco de Talentos já está ativo
e com oportunidade disponível

O Núcleo de Gestão de Pessoas 
(NUCGP) informa a todos que o Ban-
co de Talentos está ativo. Ele serve 
como canal efetivo para identificar e 
estimular a carreira dos servidores na 
Seção Judiciária da Bahia. O manu-
al de preenchimento para auxiliar no 
uso do sistema do banco de talentos 
pode ser acessado no link: https://bit.
ly/36oV2WW

Importante preencher a aba EXPERI-
ÊNCIA/INTERESSE para que seja pos-
sível entrar em contato e relacionar a 
oportunidade ao interessado. O manual 
explica todos os detalhes. Caso tenha al-
guma dúvida, favor entrar em contato via 
Teams ou e-mail.

Vaga de Pregoeiro - o Banco de Ta-
lentos está atualmente com uma vaga de 

Pregoeiro, uma profissão designado pela 
autoridade competente para a condução 
de licitações realizadas na modalidade 
pregão, seja ela na forma eletrônica ou 
presencial.

Competências necessárias e forma-
ção do candidato: serenidade; agilida-
de; honestidade; objetividade; ética; 
organização; respeito ao formalismo do 
procedimento; responsabilidade; domí-
nio emocional (autocontrole, seguran-
ça) e do ambiente (liderança); pontu-
alidade.

A vaga, que pussui lotação no Núcleo 
de Compras, Contratos e Licitações (NU-
COM) da Seção Judiciária da Bahia, tem 
disponibilidade de função comissionada 
e possibilidade de realização de teletra-
balho.

Sua
Saúde

1° de Dezembro: Dia Mundial 
de Luta Contra a AIDS

O Dia Mundial da Luta Contra AIDS 
é um dia que, cada ano, deve servir 
para desenvolver e reforçar o esforço 
mundial da luta contra a AIDS. O obje-
tivo deste dia é estabelecer o entrelaça-
mento de comunicação, promover tro-
ca de informações e experiências, e de 
criar um espírito de tolerância social.

Essa data foi instituída como forma 
de despertar a necessidade da pre-
venção, promover o entendimento e 
incentivar a análise sobre a AIDS pela 
sociedade e órgãos públicos. No Bra-
sil, a data começou a ser comemorada 
no final dos anos 1980, envolvendo os 
governos federal, estaduais, distrital e 
municipais e organizações sociais.

Atualmente, cerca de 920 mil pes-
soas vivem com HIV no Brasil. Dessas, 
89% foram diagnosticadas, 77% fazem 
tratamento com antirretroviral e 94% 
das pessoas em tratamento não trans-
mite o HIV por via sexual por terem 
atingido carga viral indetectável. Em 
2020, até outubro, cerca de 642 mil 
pessoas estavam em tratamento antir-
retroviral. Em 2018, eram 593.594 
pessoas em tratamento.

O Ministério da Saúde estima que 
cerca de 10 mil casos de Aids foram 
evitados no país, no período de 2015 
a 2019. A maior concentração de ca-
sos de Aids está entre os jovens, de 25 
a 39 anos, de ambos os sexos, com 
492,8 mil registros. Os casos nessa 
faixa etária correspondem a 52,4% dos 
casos do sexo masculino e, entre as 
mulheres, a 48,4% do total de casos 
registrados.

O Dia Mundial da Luta Contra a 
AIDS dá a ocasião de se falar da infec-
ção por HIV e da AIDS, de se ocupar 
das pessoas infectadas pelo HIV e das 
doenças da AIDS, e de se saber mais 
sobre esta doença. Este dia internacio-
nal de ação coordenada contra a AIDS 
constitui já um evento anual na maior 
parte dos países.

Evocando as atividades de luta já 
em curso e encorajando novas inicia-
tivas, o Dia Mundial de Luta Contra a 
AIDS contribui para edificar uma ação 
durável contra a AIDS. (Fontes: saúde.gov 
e Grupo de Incentivo a Vida)

Durante a 14ª edição do Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, ocorri-
do nos dias 26 e 27 de novembro, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
anunciou os tribunais brasileiros que se 
destacaram nos eixos de governança, 
produtividade, transparência e dados e 
tecnologia.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) está entre os que se sobres-
saíram no cenário nacional, e por essa 
razão a Corte Regional foi condecorada 
com o Prêmio CNJ de Qualidade na ca-
tegoria Prata.

A premiação é dividida por segmento 
de Justiça e considera requisitos de ava-
liação que envolvem temas como aces-
sibilidade, sustentabilidade, produtivida-
de, celeridade, confiabilidade dos dados, 
informatização, transparência entre ou-
tros fatores, agraciando os tribunais que 
atenderem com mais superioridade aos 
critérios estabelecidos.

“O prêmio é uma ferramenta de in-
centivo e de estímulo aos tribunais para 
que busquem constantemente o aprimo-
ramento na construção de um Judiciário 
cada vez melhor”, ressaltou o conselhei-
ro do CNJ Luiz Fernando Keppen, afir-
mando que a premiação reflete, de forma 
sistemática e objetiva, os resultados obti-
dos pelos órgãos ao longo dos anos 2019 
e 2020.

Keppen parabenizou os presidentes 
dos tribunais premiados e suas respecti-
vas equipes pelo emprenho e dedicação 
tanto no aumento da produtividade quan-
to na melhoria da qualidade da presta-
ção jurisdicional, mesmo em situação de 
pandemia. Ao todo, foram 11 tribunais 
premiados na categoria Diamante, 22 na 
Ouro e 28 na Prata.

Fonte: TRF1

Portaria suspende 
prazos processuais na  
Justiça Federal da 1ª  

Região nos dias 26 e 27 
de novembro de 2020

A PORTARIA PRESI - 11864559, as-
sinada pelo presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, desembargador 
I’talo Fioravanti Sabo Mendes, suspen-
deu os prazos processuais no âmbito da 
Justiça Federal da 1ª Região (Tribunal, 
Seções e Subseções Judiciárias) nos dias 
26 e 27 de novembro de 2020.

A portaria foi assinada levando em 
consideração, dentre outros fatores, o in-
cidente de segurança da informação ocor-
rido no dia 26/11/2020, por volta de 19h, 
e a necessidade preventiva de colocar to-
dos os sistemas informatizados do Tribu-
nal e Seções Judiciárias em modo restrito 
para apuração dos eventuais danos.

A portaria também levou em conside-
ração o art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
o art. 11, incisos I e II, da Resolução CNJ 
nº 185, de 18 de dezembro de 2013.
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