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Aniversariantes
Hoje: Amauri Fontes Nascimento (SE-
CAD), Edinei dos Santos Cruz Barbosa 
(Alagoinhas). Amanhã: Ana Carolina 
Saraiva Bartolomeu Matias (2ª Vara), 
Joilton Pimenta da Silva (SEVIT), 
Carla Daniela Garcez Correia (Pau-
lo Afonso), Andréia Ferreira Nabuco 
(24ª Vara), Tiago Andrade Santos (Je-
quié), Amanda Galvão de Souza (1° 
Vara), Talita Cardoso de Almeida (1° 
Vara), Eron Pereira Luz (CS Gestão e 
Serviço), Priscila Mello (CS Gestão e 
Serviço). Parabéns!

Não sei quantas 
almas tenho

Fernando Pessoa

Não sei quantas almas tenho. 
Cada momento mudei. 
Continuamente me estranho. 
Nunca me vi nem acabei. 
De tanto ser, só tenho alma. 
Quem tem  alma não tem calma. 
Quem vê é só o que vê, 
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo, 
Torno-me eles e não eu. 
Cada meu sonho ou desejo 
É do que nasce e não meu. 
Sou minha própria paisagem; 
Assisto à minha passagem, 
Diverso, móbil e só, 
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo 
Como páginas, meu ser. 
O que segue não prevendo, 
O que passou a esquecer. 
Noto à margem do que li 
O que julguei que senti. 
Releio e digo:  “Fui  eu ?” 
Deus sabe, porque o escreveu.

    Nau das 
Letras

Curso livre de Pós–Graduação:
O desafio de ser jurista em pleno 

século XXI
O Desafio de Ser Jurista em Pleno 

Século XXI é tema do curso livre de Pós 
– Graduação, que acontecerá nos dias 
25 e 26/11, das 8h às 13h e das 14h 
às 19h, na Escola de Magistrados da 
Bahia (EMAB), direcionado a professo-
res de direito, magistrados, advogados 
e funcionários do Brasil e de outros pa-
íses. 

As vagas são limitadas, com prévia 
seleção por currículo e eventual entre-
vista eletrônica com as pessoas interes-
sadas. O curso tem formato intensivo, 
desenvolvido em português e castelhano, 
com carga horária de 20h e será expedi-
do certificado de participação. 

O corpo docente é formado pelos  
professores do Doutorado de Buenos 
Aires Marta Biagi, Andrea Gastron, Wil-
son de Souza e Ricardo Rabinovich-
-Berkman, com diferentes formações e 
especialidades e que já trabalham em 
equipe há nove anos, oferecendo na ci-
dade de Salvador seminários  e cursos 
livres de pós–graduação com grupo de 
excelência.

É fundamental a compreensão do por-
tuguês ou do espanhol sendo recomen-
dável também o conhecimento de outros 
idiomas para ampliação das alternativas 
bibliográficas. 

Local: Escola de Magistrados  da Ba- 
hia – EMAB

Rua Arquimedes Gonçalves, 212, Na-
zaré, Salvador – Bahia

Valores: R$ 600,00, até 10/11/2016

R$ 700, 00, a partir de 11/11/2016

Dúvidas pelo Whatsapp:  
     (71) 9 9300-2626

A Seção de Modernização (SEMAD) 
criou no site da Justiça Federal da 
Bahia, o “Perguntas Frequentes”, inse-
rido na coluna de Serviços, à direita da 
página principal, com objetivo de dirimir 
dúvidas e responder as perguntas mais 
ocorrentes, esclarecendo e direcionando 
o público para um atendimento em se-
tores mais específicos.

A página está em constante atualiza-
ção e a SEMAD ainda necessita de con-
tribuição, através de críticas e sugestões, 
para que este seja um canal útil de infor-
mação direta ao cidadão.

O modelo de Gestão Estratégica (GE) 
da Justiça Federal consiste em um conjun-
to de práticas gerenciais voltadas para a 
obtenção de resultados e de condutas cor-
porativas com vistas a garantir uma melhor 
prestação jurisdicional à sociedade.

Esse modelo de gestão operacionaliza e 
impulsiona a formulação e implementação 
de políticas públicas judiciárias por meio 
de planejamento (processo que mobiliza 
as pessoas e a instituição para construir e 
escolher qual o tipo de cenário futuro dese-
jado) e de ações de gestão pela excelência 
- que completam o ciclo de planejamento.

 Tais ações visam integrar unidades às 
diretrizes estratégicas e valores da Justiça 
Federal, sensibilizando servidores para a 
produção de melhores resultados nos seus 
respectivos processos de trabalho.

A fim de inserir e administrar a prática 
de tal modelo de gestão no escopo de atu-
ação da 1ª Região de modo estruturado 
e integrado aos demais órgãos da Justiça 
Federal, o TRF1 conta, em sua atual es-
trutura, com a Secretaria de Gestão Estra-
tégica e Inovação - à qual está vinculada a 
Divisão de Desenvolvimento Institucional, 
que por sua vez abrange os seguintes se-
tores: Seção de Normas e Padronização, 
Seção de Avaliação e Integração Estratégi-
ca, Seção de Projetos Estratégicos e Seção 
de Gestão de Processos de Trabalho. Já 
no âmbito de cada Seção Judiciária vin-
culada, a unidade que possui atribuições 
voltadas a GE é a Seção de Modernização 
Administrativa.

Fonte: TRF1

Gestão estratégica

Perguntas frequentes

Aviso
A Seção de Comunicação e Arquivo 
Administrativo (SECAM) informa que, 
em virtude do feriado do servidor pú-
blico em 28/10/2016, a agência dos 
Correios do Centro Administrativo da 
Bahia (CAB) não estará funcionando. 
Por esse motivo não serão recolhidas 
guias de postagem para envio de cor-
respondências nesta data.


