
Aniversariantes: Sheila Ferraz da Silva Gondim (3ª Vara), Jose Airton Patricio Barros 
(Numan), Delvane Pinheiro de Almeida (Feira de Santana) e Milena Pereira Lopes 
de Santana (20ª Vara). Amanhã: Juíza federal substituta Daniele Abreu Danczuk 
(Guanambi). Parabéns!!!
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O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) foi anunciado, na últi-
ma terça-feira (09/02), como vencedor 
na 11ª edição do “Conciliar é Legal” do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
sendo contemplado no Eixo Produtivida-
de pelo desempenho aferido no Índice 
de Composição de Conflitos (ICoC). Os 
vencedores da premiação foram anun-
ciados antes de ter início a 324ª Sessão 
Ordinária do CNJ, por meio de videocon-
ferência, em cerimônia transmitida ao 
vivo pelo canal do Conselho no YouTube.

De acordo com dados da Divisão de 
Informações Negociais e Estatísticas 
(Diest) do TRF1, somente no ano de 
2020, foram realizadas, no âmbito da 
Justiça Federal da 1ª Região, 89.683 
acordos de conciliação, com uma média 
mensal de 7.469 acordos.

As três unidades que mais concilia-
ram no período foram: Juizado Especial 
Federal (JEF) Adjunto de Guanambi, 
com 2.398 acordos; o JEF Adjunto de 

INFOVIA
Desvendando o OneDrive (Parte 2)

Como a maioria dos usuários da Justiça Federal usam o sistema operacional 
Windows 10, o Onedrive já vem instalado de fábrica. Existem outras maneiras de 
configurar e sincronizar o Onedrive. Vou falar de uma delas. 

Entre no link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/onedrive/download

Clique em Inicie o Onedrive, se você tiver o Windows 10.

Aparecerá uma janela perguntando: Abrir Microsoft OneDrive? Clique em Abrir 
Microsoft Onedrive. Aparecerá a janela abaixo:

Na janela que se abrir, digite seu e-mail da Justiça Federal e clique em entrar. 
Depois, coloque a senha.

Uma tela merece observações: 

O OneDrive aparecerá no explorador de arquivos (na pasta que você esco-
lheu) e na aba do navegador de internet (sharepoint). Cada usuário poderá 
ter dois aplicativos Onedrive instalados (um pessoal e outro corporativo ou 
escolar). O conteúdo poderá ser atualizado mediante sincronização, podendo 
ser acessado localmente ou pela internet, de um micro, tablet ou celular. Para 
atualizar Basta clicar no botão sincronizar (na página da internet), como na 
figura abaixo.

Na próxima semana, a terceira parte: como economizar espaço usando os 
arquivos sob demanda.

TRF1 recebe prêmio “Conciliar
é Legal” e destaca colaboração

de subseções da SJBA
Campo Formoso, com 2.293 homologa-
ções e o JEF Adjunto de Barreiras, com 
2.071 acordos fechados, todas da Se-
ção Judiciária da Bahia (SJBA). Para sa-
ber os números das outras unidades ju-
diciárias, acesse: http://bit.ly/2Ni1aJm

A coordenadora-geral do Sistema de 
Conciliação da 1ª Região (SistCon), de-
sembargadora federal Gilda Sigmaringa 
Seixas, pronunciou-se em mensagem en-
viada aos juízes dos Centros Judiciários 
de Conciliação (Cejucs) da 1ª Região, 
parabenizando-os pela colaboração in-
cansável na conquista desse resultado.

Durante a XV Semana Nacional da 
Conciliação, que ocorreu entre os dias 
30 de outubro e 4 de dezembro, a JF1 
homologou 2.497 acordos. Entre os as-
suntos mais procurados para audiências 
de conciliação ficaram: aposentadoria 
por idade rural, auxílio-doença previden-
ciário e salário-maternidade.

Já neste ano, desde o dia 1º de janei-
ro até o dia de ontem, 09 de fevereiro, 
foram homologados 8.503 acordos na 
JF1. Mesmo com a pandemia, as audi-
ências de conciliação estão sendo reali-
zadas de maneira remota pelo aplicativo 
Teams, ferramenta adotada pelo TRF1 
e Seccionais como meio de trabalho re-
moto.

(Com informações do portal TRF1)

A Seção de Ações Educacionais Vir-
tuais (Seavi) informa que até esta sexta-
-feira, 12 de fevereiro, estarão abertas 
as pré-inscrições para o curso “Gestão 
do Conhecimento” – Turma 1/2021, 
destinado a servidores do TRF1, das 
Seções e Subseções Judiciárias vincu-
ladas, preferencialmente a gestores que 
necessitarem cumprir suas horas geren-
ciais em 2021.

O curso terá início no dia 23 de feve-
reiro e vai até 29 de março. Serão ofe-
recidas 300 vagas para toda a Primeira 
Região, com carga horária total de 30 
horas, em ambiente virtual interativo do 

TRF1. A ementa está disponível no Por-
tal da Unicorp no TRF1 e você pode re-
alizar sua pré-inscrição no link: https://
bit.ly/2WyRNHH

Entre os temas abordados estão: 
Gestão da Informação e Gestão do co-
nhecimento; Conhecimento tácito e co-
nhecimento explícito; Gestão do conhe-
cimento organizacional; Conexões entre 
aprendizagem e conhecimento; Ações 
que favorecem e ambientes propícios 
ao desenvolvimento das aprendizagens 
de circuito simples e de circuito duplo; 
Relação entre a gestão do conhecimento 
e o processo produtivo no Poder Judici-
ário; Diferença entre boa prática e boa 
ideia; A importância da retenção do co-
nhecimento; Técnicas para transformar 
conhecimento em valores tangíveis.

Mais informações pelo telefone (61) 
3410-3944 ou pelo e-mail seavi@trf1.
jus.br

Inscrições abertas para curso 
“Gestão do Conhecimento”
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