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Aniversariantes
Hoje: Telli Britto Reboucas (24ª Vara), Bartira Duarte Santana de Souza (19ª 
Vara), Rika Luanda Moreno Freitas (18ª Vara), Vanessa Ramos Coutinho Pereira 
(24ª Vara), Davi Perez Ramos (2ª Vara), Jairo Rodrigo Neves de Lima (Alagoi-
nhas) e Leonardo dos Santos Correia (Turma Recursal). Amanhã: Paulo Sergio 
Silva (17ª Vara). Domingo: Maristela Lima de Amorim (Nucom), Adriana Macêdo 
de Araújo (17ª Vara), Miron de Araujo Freitas (Nucaf), Ronaldo Macedo Cordeiro 
(Alagoinhas), João Henrique Vieira Ferreira Santana (Nucgp) e Naiane Maia Go-
mes Silva (18ª Vara). Segunda-Feira: Claudio Santos da Silva (Feira de Santana).

Parabéns!

Nova Portaria da SJBA altera 
procedimentos operacionais
para requisição e entrega
de material de consumo 

A Portaria SJBA-DIREF 145/2021, 
assinada pelo diretor do foro da Seção 
Judiciária da Bahia, juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, alterou a Portaria Diref 
4/2021, para dispor sobre os procedi-
mentos operacionais relativos à requisi-
ção e entrega de material de consumo no 
âmbito da SJBA.

Na nova redação, a Portaria determina 
que as requisições de material de consumo 
pelas unidades administrativas e judiciá-
rias sejam realizadas através do sistema 
informatizado respectivo, obedecido o pe-
ríodo estabelecido no calendário divulgado 
pela Portaria SJBA-SECAD 11868562.

A Portaria também autoriza que a en-
trega do material de consumo requisitado 
seja realizada apenas às quartas-feiras, das 
08 às 16h, salvo motivo de força maior, 
devendo a unidade requisitante disponibi-
lizar responsável para o seu recebimento.

Importante destacar que para suprir 
situações especiais ou urgentes, devida-
mente justificadas à Secretaria Adminis-
trativa, poderá ser dado atendimento à 
requisição de material encaminhada fora 
do período preestabelecido.

Assinada no dia 9 de junho de 2021, 
a portaria levou em consideração os se-
guintes fatores:

a) a Portaria SJBA- DIREF 4/2021 
(12127503);

b) a necessidade de simplificar o pro-
cedimento de requisição de material de 
consumo na Seção Judiciária da Bahia;

c) o Despacho SJBA-DIREF 
13140405, que determinou a alteração 
da Portaria SJBA-DIREF 4/2021.

Atualização de telefones
para atendimento poderá

ser solicitada via Processo SEI
Por meio do Despacho SJBA-SECAD 

13067235, a diretora da Secretaria 
Administrativa da Seção Judiciária da 
Bahia, Patrícia Moraes de Menezes, in-
formou que, tendo em vista o disposto 
no Despacho 12655053, as solicitações 
de atualização, relativas aos telefones de 
contato para atendimento das unidades 
judiciais, deverão ser encaminhadas di-

retamente à SEDSI - Seção de Desenvol-
vimento de Soluções Tecnológicas.

A fim de atender às solicitações fre-
quentes, o NUCGE autuou um Processo 
Administrativo para essa finalidade. Os 
interessados agora podem enviar suas 
solicitações no PAe - SEI de número 
0012886-75.2021.4.01.8004.

SSJ de Jequié arrecada cerca
de 700kg de alimentos em
ajuda à comunidade local

A Campanha Justiça no Prato segue 
estimulando o sentimento de solidarieda-
de na Seccional baiana! Inspirados pela 
campanha, a Subseção Judiciária de Je-
quié se mobilizou numa ação de arreca-
dação de alimentos e conseguiu atingir a 
marca de 101 cestas básicas (cerca de 
700 kg de alimentos, que serão entre-

gues pelo corpo de bombeiros à popula-
ção carente do município de Jequié.

Na imagem, estão fazendo a entrega 
das cestas ao corpo de bombeiros o juiz 
federal substituto Jorge Peixoto (de cami-
sa branca) e o servidor Daniel Novaes (de 
camisa vermelha).

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) in-
forma que foram prorrogadas para o dia 13 
de junho as inscrições para o Módulo V do 
Curso Modular em Laboratório de Inova-
ção, Centro de Inteligência e Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (LIODS), na 
modalidade de ensino a distância (EaD). A 
capacitação será realizada no período de 
16 de junho a 2 de julho. As inscrições po-
dem ser feitas na página da capacitação.  

O módulo, em fase de credenciamen-
to pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (EN-
FAM), disponibiliza 120 vagas, sendo 60 
para magistrados e 60 para servidores, 
abrangendo todas as esferas e instâncias 
da Justiça. Caso haja mais interessados 
do que o número de vagas oferecido, ha-
verá a realização de sorteio.   

Para participar do processo seletivo, 
é necessário o envio de um arquivo pdf 
do diploma de conclusão de graduação, 

em qualquer área, até o dia 13 de ju-
nho, para o e-mail sce@cjf.jus.br, com 
a seguinte linha de assunto: “Curso LIO-
DS - Módulo 5”. No mesmo e-mail, o 
servidor deve informar se exerce ou não 
atividade de assessoria de gabinete e 
indicar a unidade de lotação. A ordem 
cronológica das inscrições também será 
observada. A prioridade de vagas será 
dada aos alunos que não deixaram de 
participar de algum outro módulo do 
curso, independentemente de haver ou 
não sorteio. 

Para mais informações sobre o curso, 
acesse: https://bit.ly/3fkhB3B

Prorrogadas para 13 de junho
as inscrições para o Módulo V
do Curso Modular em LIODS

Faça parte da inovação! Envie sua ideia para o NUCGE. 
Link para participar: https://bit.ly/3gLgs3a

https://bit.ly/3fkhB3B

