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Aniversariantes: Hoje: Juíza federal 
Maria Cecília de Marco Rocha (1ª 
Relatoria da 1ª Turma Recursal), Lo-
renna Bahia Menezes Webber (Nu-
bes), Carolina Rusciolelli Cassano 
(3ª Vara) e Mainá da Silva Santana 
(Paulo Afonso). Amanhã: Emmanuel 
Borges de Almeida Neto (7ª Vara), 
Ivan Manuel Campos Moreira (Ala-
goinhas) e Hélio Medeiros Vieira 
(Bom Jesus da Lapa). Parabéns!!!

Novos números do Projeto de digitalização
da Seção Judiciária da Bahia

O Projeto da Direção do Foro para digi-
talização de autos físicos da SJBA segue 
a todo vapor. O projeto, iniciado no final 
de junho, conta hoje com 12 funcioná-
rios terceirizados trabalhando exclusiva-
mente na digitalização, cujas atividades 
são atualmente desenvolvidas nas salas 
do Núcleo Judiciário, 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, tam-
bém a manutenção dos scanners. À vista 
disso, partiu do Grupo de Digitalização 
do Comitê de Crise a elaboração de um 
documento, Informações Para Digitaliza-
ção (https://bit.ly/2HlYs2L), que compi-

lou 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 projeto:

O CEJUC/BA está com vagas abertas 
para os que estiverem interessados em 
se inscrever no Curso de Formação para 
Conciliador e Mediador Judicial da Justi-
ça Federal da 1ª Região.

Os módulos teóricos, com 40 horas 
de duração, serão oferecidos na plata-

Subseção Judiciária
de Alagoinhas

segue realizando 
perícias médicas

Desde o dia 11/09/2020, a Subse-
ção de Alagoinhas vem realizando perí-
cias médicas, nos processos judiciais, em 
consultórios cedidos pela Santa Casa de 
Misericórdia daquela Cidade. As perícias 
são realizadas em ambiente controlado, 
em consultórios adaptados e em estrita 
consonância com os protocolos sanitários.

A parceria, que foi firmada sem ônus 
para a Justiça Federal, viabilizou o re-
torno da realização de perícias médicas 
em cerca de mil demandas, que esta-
vam sobrestadas desde o mês de março 
do corrente ano, por conta da pandemia 
disseminada pela COVID-19.

Desta forma, os processos, que de-
pendiam da realização do exame, voltam 
a ter andamento, atendendo, assim, uma 
das parcelas dos jurisdicionados, mais 
vulneráveis: aquela que está incapacita-
da para o labor ou depende da assistên-
cia do Estado.

Abertas inscrições para Cursos de
Formação para Conciliador e Mediador 

Judicial da Justiça Federal da 1ª Região

forma Microsoft Teams, por meio de 
atividades assíncronas e aulas síncro-
nas.

Serão três aulas semanais, na modali-
dade síncrona, com duração de 3 horas, 
cada, das 14 às 17 horas, nos seguintes 
dias:

1º Curso: • 5, 7 e 9/10/2020; • 13, 
14, 16/10/2020; • 19, 21 e 23/10/2020

2º Curso: • 24, 25 e 27/11/2020; 
• 30/11, 2 e 4/12/2020; • 7, 9 e 
11/12/2020

3º Curso: • 18, 20, 22/01/2021; • 
25, 27 e 29/01/2021; • 1º, 3, 5/02/2021

Os interessados em participar do 
curso, que será ministrado por Gra-
zielle Frota Monte Coelho, Diretora do 
NUCON-TRF1 e Ana Carolina Jorge, 
servidora do CEJUC/MG, devem enviar 
ao e-mail cejuc.ba@trf1.jus.br, além do 
currículo, um texto simples abordando

• a forma como vê a conciliação;

• de que maneira considera que a 
conciliação pode, de forma geral, contri-
buir para a sociedade; e

• como a conciliação pode lhe trazer 
proveito na vida pessoal e na carreira.

Hoje tem live “Setembro 
Amarelo” do TRF1

Setembro é o mês de conscientiza-
ção para a valorização da vida. Por esse 
motivo, o TRF1 promoverá hoje, dia 30, 
a live: “Alerta Amarelo: Ansiedade e Tra-
balho – Mudanças geram estresse?”. O 
evento é organizado pela Seção de Pro-
moção da Qualidade de Vida no Trabalho 
(Sevid), unidade vinculada à Divisão de 
Saúde Ocupacional (Diasa) e à Secreta-
ria de Bem-Estar Social (Secbe).

Com transmissão pelo Teams e pelo 
canal do TRF1 no YouTube, a conversa 
ocorrerá às 17h30 e será conduzida pelo 
médico Cláudio Fernando Costa, psiquia-
tra, integrante da Associação Brasileira 
de Psiquiatria e da Associação Médica 
Brasileira e acupunturista pelo Colégio 
Médico Brasileiro de Acupuntura.
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