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Aniversariantes
Hoje: Suellen Tahiana Alves de Oli-
veira (Itabuna), Adriana Maria dos 
Anjos Sant’anna Menezes (Itabuna), 
Victoria Cruz Santos (22ª Vara), Tiago 
Torres Bonfim (Eunápolis) e José Silva 
Santos (Mega Service). Amanhã: Rita 
Liliana Paim Senna (NUTEC), Daia-
na Garcia da Silva Boccanera (15ª 
Vara), Josebelle Sousa Pereira (20ª 
Vara), Suzane Queiroz de Melo Fontes 
(2ª Vara), Josefa Carvalho de Souza 
(Campo Formoso) e Fernanda Mendes 
de Oliveira Costa (NUCGP).

Parabéns!

Vacina para H1N1
O NUBES informa que o Conselho 

Deliberativo do Pro-Social autorizou o 
pagamento das despesas realizadas com 
a aplicação de vacina contra o vírus da 
gripe H1N1 – CEPAS 2018, em siste-
ma de reembolso, na modalidade livre 
escolha, exclusivamente aos titulares do 
Programa, no valor máximo de R$ 70,00 
(setenta reais). 

O beneficiário titular deverá se dirigir 
a uma clínica de sua preferência, efe-
tuar o pagamento e solicitar nota fiscal 
em que conste o valor, o tipo de vacina 
aplicado e o nome do beneficiário. Em 
seguida, deverá requerer o reembolso 
por meio de processo no SEI a ser enca-
minhado à SEFAN/SJBA.

As novas regras de aposentadoria, 
migração, cálculo do benefício especial 
e Plano de Benefícios da Funpresp-Jud 
serão apresentadas hoje, no auditório 
Ministro Dias Trindade desta Seccional, 
a partir das 14h. O evento é voltado 
para juízes e servidores do Poder Ju-
diciário.

A palestra será ministrada pelo servi-
dor da carreira do Ministério Público da 
União, graduado em Ciências Contábeis 
e Direito, Edmilson das Chagas. Sua 
apresentação abordará a proposta de Re-
forma da Previdência (PEC 287/2016); 
a migração de regime; o cálculo do be-
nefício especial e a Funpresp-Jud, bem 
como o plano de benefícios como prin-
cipal alternativa de investimento para 
complementar a renda na aposentadoria 

dos membros e servidores de Poder Ju-
diciário.

Por meio de apresentação expositiva, 
com estudo de casos, o também espe-
cialista em Direito Público e em Gestão 
Executiva de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – Fundos de 
Pensão, irá apresentar a necessidade de 
acumular capital para a aposentadoria 
satisfatória frente às propostas de alte-
ração das regras do regime próprio de 
previdência do servidor público; alertar 
sobre a possibilidade de migração de 
regime de previdência e sobre o cálculo 
do benefício especial; e conscientizar os 
membros e servidores da importância de 
ter um Plano de Benefícios da Funpresp-
-Jud para complementar a renda na apo-
sentadoria.

Hoje tem palestra sobre Funpresp-Jud
no auditório a partir das 14h

Interrupção
de elevadores

A partir de hoje estarão funcionando 
apenas dois elevadores de cada prédio 
que compõe o Fórum Teixeira de Freitas 
(sede e anexo). A interrupção ocorre em 
razão da necessidade da desmontagem 
de elevadores para início dos serviços de 
modernização.
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Tribunal estabelece 
regras para o 

preenchimento de cargos 
vagos da 1ª Região

O TRF1, mediante a Portaria 5912695, 
publicada no Diário Oficial da União do dia 
18/04, estabeleceu as regras de destina-
ção para preenchimento de cargos vagos 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus bem 
como vagas destinadas a negros e a pes-
soas com deficiência aprovados no 7º Con-
curso Público promovido pelo Tribunal.

A distribuição e o ajuste das forças de 
trabalho seguirão o critério de alternância 
entre remoção de servidores e nomeação 
de candidatos e também o de proporcio-
nalidade, considerando a relação entre o 
número total de vagas e as vagas reser-
vadas a candidatos aprovados negros e 
deficientes.

Os critérios de convocação e a nome-
ação dos candidatos negros e com defici-
ência podem ser conferidos na Portaria.

Fonte: TRF1

Concurso X Prêmio 
SOF de Monografias 
prorroga inscrições
até dia 27 de abril

As inscrições para concorrer ao X Prê-
mio SOF de Monografias estão prorro-
gadas até dia 27 de abril (sexta-feira) e 
devem ser realizadas via sedex. Os temas 
propostos são: despesa pública e orça-
mento público.

Estimular a pesquisa sobre orçamen-
to público, seus problemas, desafios e 
perspectivas, reconhecendo trabalhos 
de qualidade e de aplicabilidade na 
Administração Pública é o objetivo do 
concurso, que resulta de uma iniciativa 
da Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão.

A Escola de Administração Fazen-
dária – ESAF do Ministério da Fazen-
da será responsável pela realização de 
edição de 2018 do Concurso X Prêmio 
SOF de Monografias. Os trabalhos pre-
miados serão publicados eletronicamen-
te e receberão certificados. Os prêmios 
serão de R$20.000,00, R$10.000,00 e 
R$5.000,00 para os vencedores do pri-
meiro, segundo e terceiro lugar, respecti-
vamente.

O regulamento pode ser consultado 
através dos sites: http://www.esaf.fazen-
da.gov.br e http://www.orcamentofede-
ral.gov.br. 


