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Aniversariantes  
Hoje: Carlos André Lemos Mota (Eunápo-
lis), Carlos Roberto Almeida dos Santos 
(Áquila), Christian Monteiro de Almeida 
Lins (Eunápolis), Eduardo Sena Farias 
(Teixeira de Freitas), Fernanda Marques 
Sampaio (17ª Vara), Giliana Nascimento 
da Silva (Express Clean), Lissandra Rego 
Trocoli de Azevedo (13ª Vara), Manoel 
dos Santos Filho (NUCRE), Samuel Mar-
tins de Souza (Irecê) e Wladimir Salda-
nha dos Santos (NUCJU). Amanhã: Cláu-
dio Henrique Santos de Oliveira (DIREF), 
Daniela Sousa da Silva Matos (Turma Re-
cursal), Elisabeth Teixeira Paes de Carva-
lho (Paulo Afonso), Sara Amitay (NUCRE) 
e Vanessa Suzart de Oliveira (19ª Vara). 
Domingo: Cláudia de Oliveira Santos (20ª 
Vara), Igor Mendonça Cardoso Gomes (Vi-
tória da Conquista) e Raisa Pinheiro Cou-
to (12ª Vara). Segunda-feira: Adrianny 
Pereira de Almeida (Feira de Santana), 
Adrielly Pereira de Almeida (Feira de 
Santana), Leonardo Carvalho Pinto (Je-
quié), Reynaldo Augusto do Patrocínio 
Neto (Alagoinhas) e Rita de Cássia Olivei-
ra Araújo (18ª Vara).

Parabéns!!!

AGENDA
CULTURAL

CIRCO DE SÓ LER

O Circo de Só Ler é um musical que 
conta a história de um menino que 
gostava de brincar, de ver TV e de jo-
gar no computador, mas que não sabia 
ler. Com a chegada do circo à sua ci-
dade ele descobre que não é totalmen-
te livre e precisa dar asas à sua imagi-
nação. A trupe do circo, liderada pelo 
Livro Encantado, será sua orientadora 
nesta viagem pelo mundo mágico da 
leitura. O Circo de Só Ler é a escola, 
onde os professores são malabaristas, 
palhaços, mágicos, bailarinos, equili-
bristas e artistas.

Texto, concepção e composições: 
Gerson Guimarães. Criação e direção: 
Cida Oliveira, Cristiane Mendonça, 
Dina Tourinho, Gerson Guimaraes e 
Marcelo Praddo. Elenco: Cida Oliveira, 
Cristiane Mendonça, Marcelo Praddo, 
João Victor Sobral e LP Nolasco. 

Teatro Jorge Amado (Av. Manoel 
Dias da Silva, 2177 – Pituba. Salva-
dor – Bahia). Sábado (08/11) às 16 h 
e domingo (09/11) às 11h e às 16h. 
Telefones: (71) 3525-9720 (admi-
nistração) e (71) 3525-9708 (bilhe-
teria). Ingressos: R$ 30,00 (meia) e 
R$ 60,00 (inteira). Crianças até 24 
meses não pagam e sentam no colo.
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Sistema SEI começa na segunda-feira

Termina hoje (07/11) o prazo da con-
sulta pública sobre a proposta de Resolu-
ção destinada a criar a Política de Atenção 
Integral à Saúde de Magistrados e Servi-
dores do Poder Judiciário. Os interessa-
dos poderão encaminhar as contribuições 
para o e-mail consulta.saude@cnj.jus.br. 

Entre os objetivos dessa política está 
a definição de princípios, diretrizes e pa-
râmetros para a implantação, em caráter 
permanente, de programas, projetos e 
ações institucionais voltados à promoção 
e à preservação da saúde física e mental 
de magistrados e servidores. 

Consulta pública sobre política
de saúde de magistrados
e servidores termina hoje

A proposta de Resolução foi elaborada 
pelo Grupo de Trabalho (GT) encarregado 
de elaborar estudos e apresentar propos-
tas relativas às condições de saúde dos 
magistrados e servidores do Poder Ju-
diciário. O GT foi instituído em resposta 
às informações recebidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) sobre suposto 
aumento na incidência de doenças em 
magistrados e servidores.

O Grupo foi coordenado pelo conse-
lheiro do CNJ Rubens Curado da Silveira 
e contou com a participação de juízes 
auxiliares da Presidência e da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, de magistrados 
de diversos tribunais, além de servidores 
da área médica do TRF da 2ª Região, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Mais informações podem ser obtidas 
diretamente no site do CNJ, na página 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/29836-
-aberta-consulta-publica-sobre-politica-
-de-atencao-integral-a-saude-de-magis-
trados-e-servidores-do-judiciario.

Fonte: Ascom/TRF - 1ª Região 

A partir da próxima segunda-feira (10/11), todos os pro-
cessos e documentos administrativos deverão ser cadastrados 
no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Para tanto, o 
NUTEC informa que o suporte aos usuários deste sistema será 
fornecido das 8h30min às 19h, por meio dos ramais 9287, 
9243 e 9196.

Todos os servidores estarão automaticamente cadastrados e 
deverão acessar o SEI utilizando usuário e senha da rede (logon 
no micro). O atalho para o sistema estará disponível na área de 
trabalho de todos os usuários. 

Estagiários e prestadores de serviço serão cadastrados após 
solicitação das unidades, encaminhada ao e-mail da coordena-
ção local (sei.ba@trf1.jus.br)

O manual prático e vídeos com as principais funcionalidades 
do novo sistema estão disponíveis na pasta Comum da rede (\\
Srvarq1-ba\comum\SEI).

Compensações
até 19 de dezembro
O Núcleo de Recursos Humanos aler-

ta os servidores que saldos de dias a 
compensar de recesso forense e banco 
de horas (plantão) devem ser usufruidos 
até 19 de dezembro de 2014. O prazo 
compensação é improrrogável de acordo 
com o §1º do art. 50-A da Resolução n. 
4/2008, alterada pelas de n. 173/2011 
e 186/2012, todas do CJF.

Plano Estratégico 
para 2015-2020 está 

disponível para consulta
O Plano Estratégico da Justiça Federal 

para o ciclo 2015-2020 – aprovado pelo 
Conselho da Justiça Federal no dia 17 de 
outubro – já está disponível para down-
load e consulta. A preparação do docu-
mento teve início em junho de 2013 e foi 
finalizada antes do VIII Encontro Nacio-
nal do Poder Judiciário, evento anual que 
estabelece as metas para 2015 e 2016 
e iniciativas nacionais, de acordo com os 
macrodesafios do Poder Judiciário para o 
período de 2015 a 2020.

Elaborado de forma colaborativa pelo 
Comitê Gestor do Planejamento Estraté-
gico da Justiça Federal com a participa-
ção de magistrados e servidores dos cin-
co tribunais regionais federais, o Plano 
Estratégico aponta os caminhos a serem 
trilhados para se obter uma justiça mais 
efetiva e transparente perante a socieda-
de. No texto, são apresentados o mapa 
estratégico, os macrodesafios, a missão, 
a visão de futuro, os valores e os cená-
rios, bem como os objetivos, os indicado-
res, as metas e as iniciativas.

A íntegra do Plano Estratégico da JF 
está disponível na página http://www.cjf.
jus.br/cjf/noticias-do-cjf/2014/anexos/
CadernoEstrategia_2015_2020.pdf.


