
Aniversariantes
Hoje: Christian Monteiro de Almeida 
Lins (Eunápolis), Lissandra Rego Tro-
coli de Azevedo (13ª Vara), Manoel 
dos Santos Filho (NUCGP), Wladimir 
Saldanha dos Santos (NUCJU), Car-
los André Lemos Mota (Eunápolis), 
Eduardo Sena Farias (Teixeira de Frei-
tas), Samuel Martins de Souza (Ire-
cê), José Ferreira da Costa Neto (Feira 
de Santana), Silas Ferreira Cruz (Eu-
nápolis), Adelane da Rocha Ribeiro 
Cardoso (Bom Jesus da Lapa), Thainá 
Souza Rezende (Eunápolis), Camila 
Albuquerque de Araújo (NUCAF), Gi-
liana Nascimento Da Silva (CS Gestão 
& Serviço) e Carlos Roberto Almeida 
dos Santos (VIPAC). Amanhã: Cláudio 
Henrique Santos de Oliveira (Biblio-
teca), Daniela Sousa da Silva Matos 
(Turma Recursal), Elisabeth Teixeira 
Paes de Carvalho (24ª Vara), Daniel 
Yamamoto Lucas e Manuella Almeida 
Souto de Moraes Galindo (ambos de 
Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Direção do Foro constitui o Comitê
Seccional de Gestão de Riscos na SJBA

O Comitê Seccional de Gestão de 
Riscos da SJBA, foi constituído no úl-
timo dia 29/10, por meio da Portaria 
SJBA-Diref –7057207, e entrará em 
vigor a partir de 07/01/2019. A im-
plantação da Gestão de Riscos provê 

à Administração ins-
trumentos para melhor 
atingir seus resulta-
dos operacionais, bem 
como alcançar seus 
objetivos estratégicos, 
estimulando a transpa-
rência organizacional 
e contribuindo para o 
uso racional, eficiente, 
eficaz e efetivo dos re-
cursos.

Caberá ao Comitê 
avaliar e divulgar as 
melhores práticas de 

gestão de riscos para utilização no âm-
bito da Seção e das subseções Judiciá-
rias; fomentar e disseminar a cultura de 
gestão de riscos na Seção e nas Subse-
ções Judiciárias; coordenar o processo 
de gestão de riscos, adotando as meto-
dologias, as recomendações e as boas 
práticas definidas pelo Tribunal; avaliar 
o relatório de análise crítica e submetê-
-lo à aprovação do Comitê Regional 
de Gestão de Riscos, propondo provi-
dências; enviar à avaliação do Comitê 

Regional de Gestão de Riscos o mapa 
de riscos da seccional, a ser submetido 
ao Conselho de Administração; propor 
ações de sensibilização e capacitação 
sobre gestão de riscos; monitorar riscos 
institucionais, e propor e desenvolver 
planos de ação para mitigar os riscos 
apontados no relatório de análise crítica 
e no mapa de riscos.

O Comitê será presidido pelo Juiz Fe-
deral Diretor do Foro, coordenado pelo 
Diretor (a) da Secretaria Administrativa, 
composto pelos Diretores dos Núcleos 
Administrativos e um Diretor de Secre-
taria de Vara em que atuar o Diretor da 
Subseção Judiciária, em forma de rodízio 
anual, sendo designado para o primeiro 
ano o (a) diretor(a) da vara da Subseção 
Judiciária de Alagoinhas,  e terá como as-
sessor consultivo o Diretor(a) do Núcleo 
de Auditoria e secretário(a) executivo(a) 
o Supervisor(a) da SEMAD/SECAD, e, 
conforme determinado na Portaria, deve-
rá se reunir trimestralmente para discutir 
o monitoramento e a avaliação das ativi-
dades de gestão de riscos no âmbito da 
Seccional.

Resultado dos Exames 
do Outubro Rosa estão 
disponíveis no NUBES
O Núcleo de Bem-Estar Social (NU-

BES) informa que os resultados dos exa-
mes Raio-X e Mamografia, realizados 
no Caminhão do Outubro Rosa, em par-
ceria com a Fundação José Silveira, já 
estão disponíveis. A enfermeira Rosane 
Santiago entregará os resultados hoje, 
07/11, das 9h às 16h, no Pro-Social 
(2º Subsolo). Caso não possa retirar 
seus exames, deverá nomear um porta-
dor, através do formulário de autoriza-
ção que foi entregue no dia do exame. 
Mais informações por meio do telefone 
3617-2664.

Os Santeiros de 
Maragogipinho retornam 
em exposição na Santa 
Casa de Misericórdia

Quem perdeu a exposição no foyer do 
Fórum Teixeira de Freitas da Justiça Fe-
deral da Bahia poderá conferir os santos 
originais da mostra e muitos outros mais.

A inauguração da exposição “Santei-
ros da Fé” ocorre no dia 08/11/2018 
(quinta-feira), às 18h, no Museu da 
Santa Casa de Misericórdia (Rua da Mi-
sericórdia, nº 6, Praça da Sé, ao lado da 
Prefeitura de Salvador - há ponto de táxi 
na porta). Será gratuita e contará com a 
presença dos santeiros Rozalvo Santa-
na, João Santana Sobrinho e Emanoel 
Ismarques.

Após a inauguração, a exposição con-
tinuará aberta à visitação até o mês de 
dezembro, no horário de funcionamento 
normal do museu, o qual pode ser con-
ferido no site da instituição (http://www.
museudamisericordia.org.br/).

Publicado edital
para promoção de juiz 

federal ao cargo de 
desembargador do TRF1

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1), desembarga-
dor federal Carlos Moreira Alves, assinou, 
nesta segunda-feira (5), o edital de pro-
moção de juiz federal - Asmag 03/2018, 
que trata da promoção pelo critério de 
antiguidade ao cargo de desembargador 
federal do TRF1. A vaga foi aberta em 
decorrência da aposentadoria do desem-
bargador federal Mário César Ribeiro.

Segundo o documento, os juízes fe-
derais da 1ª Região interessados deve-
rão se inscrever no período de 7 a 16 
de novembro, unicamente por meio do 
Sistema de Magistrados, no portal do 
Tribunal na internet. Após o prazo de 
inscrições, os interessados deverão inse-
rir o curriculum vitae no PAe 0023099-
60.2018.4.01.8000.

Eventuais pedidos de desistência 
deverão ser apresentados também pelo 
Sistema de Magistrados até o dia 23 de 
novembro. Vale lembrar que é vedada a 
desistência da desistência.

Os prazos desse edital serão encerra-
dos às 19h do dia 16 de novembro (ho-
rário de Brasília). (Fonte: TRF1)


