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TRF1 celebra o Dia do Servidor
com música e palestras

Subseção de Irecê 
finaliza migração de 
acervo para o PJe 

A Subseção Judiciária de Irecê/BA 
finalizou no dia 29/10/2020 a digitali-
zação/migração para o PJe do restante 
do acervo físico dos processos do Jui-
zado Especial Federal Adjunto, um total 
de 2.212 (dois mil, duzentos e doze), o 
que trará maior celeridade à tramitação 
processual, resultando em melhor pres-
tação jurisdicional à população dos 33 
municípios sob a jurisdição da Subseção. 
A Direção da Subseção, agradecida a 
toda a equipe de servidores e colabora-
dores, informa, ainda, que foi dado início 
à digitalização/migração também de 780 
(setecentos e oitenta) processos do acer-
vo da Vara Federal. A Diref igualmente 
parabeniza os esforços da Subseção de 
Irecê no objetivo de termos uma Justiça 
Federal na Bahia integralmente digital.

Aviso da Biblioteca
A Supervisora da Biblioteca Digital 

convoca a todos os servidores que fazem 
publicações para uma rápida reunião 
amanhã, dia 04 de novembro, das 14 às 
14:30, só para revermos a uniformização 
de lançamentos na Biblioteca Digital. A 
reunião será conduzida pelo servidor do 
TRF1, Ricardo Wilson Santos Guimarães. 
Quem quiser participar entra em contato 
com o Ricardo Wilson através do Teams, 
solicitando o link da reunião.

Pré-inscrições para 
o curso “Gestão do 

Tempo” terminam hoje
Hoje é o último dia para interessados 

se inscreverem no curso on-line “Gestão 
do Tempo”, destinado, principalmente, 
para gestores do TRF1. O treinamento 
será ministrado pelo servidor do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) André Francisco 
Oliveira Carneiro Fachin nos dias 11 e 13 
de novembro, das 9h às 12h, via aplica-
tivo Microsoft Teams. 

Segundo informações do Centro de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da 1ª Região (Cedup), o ob-
jetivo da capacitação é apresentar ferra-
mentas e boas práticas para que os par-
ticipantes possam gerenciar bem o ritmo 
das atividades, distinguindo o que é mais 
importante, considerando as metas e os 
prazos estabelecidos, além de trabalhar 
de forma mais organizada e disciplinada. 
Ao fim, os servidores saberão gerenciar 
melhor o tempo, produzir sem procras-
tinar e compreender ainda mais a im-
portância e a proporcionalidade de cada 
atividade.

O link de acesso será encaminhado 
com a confirmação de inscrição do par-
ticipante no curso. As horas de partici-
pação no treinamento são válidas para 
o cômputo das horas gerenciais obriga-
tórias.

Interessados devem realizar a pré-
-inscrição no portal da Unicorp até hoje, 
no link: https://portal.trf1.jus.br/unicorp/
home.htm. São apenas 20 vagas. Infor-
mações: sedup@trf1.jus.br

Um vídeo gravado por servidores das 
14 unidades da Federação que compõem 
a 1ª Região abriu as comemorações do 
Dia do Servidor, celebrado nessa quarta-
-feira, 28 de outubro. Eles entoaram a 
música “Amanhã”, do artista Guilherme 
Arantes – uma espécie de boas-vindas 
diante de um ano tão diferenciado com 

a pandemia da Covid-19, que trouxe me-
ses de isolamento social.

Por esse motivo, o evento foi total-
mente on-line. A celebração foi realizada 
em parceria com a Seção Judiciária do 
Distrito Federal (SJDF). A transmissão 
ocorreu ao vivo na plataforma Teams 
(com cerca de 100 visualizações) e tam-
bém no canal do TRF1 no YouTube (em 
torno de 520 visualizações).

Após a exibição do clipe musical, o 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral I’talo Fioravanti Sabo Mendes, fez o 
seu pronunciamento de abertura no qual 
parabenizou e agradeceu aos servidores 
da JF1 “pelo empenho, pela luta e pelo 
trabalho às vezes não compreendido no 
dia a dia, mas que é um trabalho que 
leva todo cidadão brasileiro a ter na pre-
sença do Estado a sua própria presença”.

O magistrado agradeceu também aos 
servidores da JF que estão nas varas de 
fronteiras, “porque são esses servido-
res que elevam bem alto a Bandeira do 
Brasil nos mais distantes e distintos rin-
cões”. Ele lembrou, ainda, que a data é 
uma das mais importantes para os brasi-
leiros. “É o momento que o cidadão tem 
para reconhecer o seu servidor e todo o 
serviço que por ele é prestado”, enfatizou 
o desembargador federal I’talo Mendes.

Para confeir um resumo da palestra 
“Felicidade e Serviço Público”, ministra-
da pelo juiz federal Willian Douglas, da 
4ª Vara Federal de Niterói/RJ, e da pa-
lestra “Viver é Conviver: Excelência na 
Relação entre Pessoas”, ministrada pelo 
apresentada pelo consultor empresarial e 
coaching Kau Mascarenhas, acesse: ht-
tps://bit.ly/2TPehSz

Fonte: TRF1

Novos números do Projeto
de digitalização da SJBA

O Projeto da Direção do Foro para 
digitalização de autos físicos da SJBA 
segue a todo vapor. O projeto, iniciado 
no final de  junho,  conta  hoje  com  
funcionários  terceirizados  trabalhan-
do  exclusivamente  na  digitalização,  
cujas  atividades  são  atualmente  de-
senvolvidas  nas  salas  do  Núcleo  Ju-
diciário,  sob  a  gerência  do  Diretor 
da Unidade.

Esta atividade envolve vários aspectos 
como informações sobre tipo e tamanho 
de  arquivo,  conversão  e  compressão  
de  mídias,  nomenclatura  utilizada,  e,  
também a manutenção dos scanners. À 

vista disso,  partiu  do  Grupo  de  Digi-
talização  do Comitê de Crise a elabora-
ção de um documento, Informações Para 
Digitalização (https://bit.ly/2HlYs2L),  
que  compilou várias orientações sobre 
o tema, para ser divulgado entre todas 
as unidades. O Nutec  também  está  
apoiando  o  projeto,  providenciando a 
limpeza e manutenção dos  scanners,  
principalmente  dos  mais  antigos que, 
após uma simples troca de consumíveis 
(roletes de tração) voltam a funcionar  
perfeitamente.

Confira  abaixo  mais números do pro-
jeto:
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Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia Xara Gonçalves 
(12ª Vara), Joaldo Guimarães Simões 
(9ª Vara), Paulo César Paranhos de 
Castro (21ª Vara) e Ernani Moreira 
de Souza (Teixeira de Freitas).

Amanhã: Delmo Agnelo Loureiro 
Vasconcelos (Itabuna) e Zineide Al-
ves Tupina (7ª Vara).

Parabéns!

https://portal.trf1.jus.br/unicorp/home.htm
https://portal.trf1.jus.br/unicorp/home.htm
mailto:sedup@trf1.jus.br
https://bit.ly/2TPehSz
https://bit.ly/2TPehSz
https://bit.ly/2HlYs2L

