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Aniversariantes  
Hoje: Claudia Ferreira Rivera Duran 
(NUCJU) e Bruno de Jesus Santos (VI-
PAC). Amanhã: Eduardo Jose Santiago 
da Silva (SECAD), Flávia Vaz Santos 
Calazans (NUCRE), Jessica Bispo de 
Jesus (13° Vara), Karina Souza Silva 
(20ª Vara), Maria Célia Gantois Rosado 
(NUCJU), Pamella Silva de Freitas (Ire-
cê) e Victor Carvalho Queiroz (NUCJU).

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

ATENÇÃO: As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo link indicado 
no cartaz acima, e as inscrições serão confirmadas após doação de 1k de alimentos 
não perecíveis no primeiro dia do evento.

A Administração do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região disponibilizará, 
a partir do dia 21 de outubro, os dados 
das Metas Nacionais do Conselho Nacio-
nal de Justiça  para o ano de 2014, no 
Sistema de Informações Gerenciais da 1ª 
Região – e-Siest, que pode ser acessa-
do na intranet do Tribunal, em “Serviços, 
Sistemas Informatizados”.

Magistrados e servidores do 1º e 2º graus 
poderão acompanhar o cumprimento das 

Metas Nacionais de 2014 do CNJ pelo e-Siest
No 1º grau, as informações poderão 

ser consultadas por meta, por localidade, 
por seção ou subseção judiciária e por 
vara ou turma recursal, e no 2º grau, por 
meta e por gabinete.

Estarão disponíveis no sistema a 
descrição e o critério de cumprimen-
to da meta, um gráfico evolutivo e o 
percentual de cumprimento da meta 
(acumulado mensalmente), a fórmula 
de cálculo e os valores de todas as va-
riáveis consideradas.

A cada clique, o interessado poderá 
subir ou descer um nível na estrutura de 
informações (meta, localidade, seção/
subseção, vara/TR/gabinete) chegando, 
quando for o caso, à lista de processos 
não julgados que estão impedindo o 
cumprimento da meta.

Com isso, cada gabinete e cada vara 
saberá qual é a sua participação efetiva 
no cumprimento das metas estipuladas 
pelo CNJ e poderá, quando for a hipó-
tese, tomar as providências necessárias 
para que a 1ª Região possa cumprir to-
das as metas.

Para saber como utilizar o sistema, con-
sulte o manual de utilização do e-Siest, que 
estará disponível no dia 21 de outubro, na 
intranet, em “Publicações, Manuais”.

Serão agendados, em breve, treina-
mento presencial de utilização do sis-
tema para magistrados e servidores do 
Tribunal e da Seção Judiciária do Distrito 
Federal e treinamento a distância, por 
videoconferência, para as demais seções 
judiciárias da 1ª Região.

Fonte: TRF da 1ª Região

Treinamentos
sobre SEI começa
hoje com palestra

Palestras so-
bre o Sistema 
Eletrônico de In-
formações – SEI 
serão realizadas 
hoje (20/10), 

no Auditório Ministro Dias Andrade desta 
Seccional. Também serão realizados treina-
mentos práticos amanhã (21/1) e quarta 
(22/10), na Sala da UNICORP, no 3º andar 
do prédio principal do Fórum Teixeira de 
Freitas, conforme cronograma abaixo.

As palestras serão ministradas por 
servidores do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região. Os eventos são destina-
dos a servidores indicados pelos diri-
gentes das diversas unidades da Justiça 
Federal. O treinamento é de fundamen-
tal importância, pois a implantação de-
finitiva do Sistema Eletrônico de Infor-
mações – SEI está prevista para o mês 
de novembro/2014.

PALESTRA MOTIVACIONAL

DIA 20/10, no Auditório Ministro Dias 
Andrade, em duas turmas (das 9h às 12h 
e das 14 às 17h), aberta à participação 
de todos os servidores. 

TREINAMENTO PRÁTICO SOBRE SEI

Dias 21 e 22/10, na Sala da UNI-
CORP, 3º andar do prédio Sede desta 
Seccional, destinado a servidores indica-
dos por dirigentes de unidades da Justi-
ça Federal. Realizada em quatro turmas: 
 21/10, das 9h às 12h;  21/10, das 
14h às 17h;  22/10, das 9h às 12h;   
22/10, das 14h às 17h.

As 80 vagas (20 vagas em 4 turmas) 
serão distribuidas da seguinte forma:  
1 servidor de cada Vara (24 servidores); 
 1 servidor de cada Turma Recursal (4 
servidores);  1 servidor da Coordenação 
dos JEFs;  4 servidores da SECAD;  
2 servidores da DIREF;   6 servidores 
de cada Núcleo (30 servidores);  1 ser-
vidor de cada Subseção (15 servidores).

Os 80 treinandos serão multiplicado-
res nas suas Unidades. As inscrições são 
feitas na página www.ba.trf1.gov.br/pro-
cessos/turmas.php, pelo servidor que for 
indicado para o treinamento. 

14-10-2004 – Corregedora-Geral 
do TRF – 1ª Região acompanha tra-
balhos da Ouvidoria nesta Seccional

A Corregedora-Geral da Justiça Fe-
deral da 1ª Região, Desembargadora 
Federal Assusete Magalhães, esteve 
ontem em visita ao Fórum Teixeira de 
Freitas para acompanhar os trabalhos 
da Ouvidoria daquele Tribunal nesta 
Seccional, sendo recebida pela Diretora 
do Foro, Juíza Federal Mônica Aguiar.

O serviço de Ouvidoria nas seccio-
nais foi lançado na última segunda-
-feira, com a instalação de urnas nos 
prédios das seções e subseções judici-
árias de toda a 1ª Região, onde funcio-
nam varas e juizados federais.  A Ou-
vidoria é oferecida à sociedade desde 
2002, estando disponível na página 
eletrônica do TRF – 1ª Região (www.
trf1.gov.br/setorial/coger/ouvidoria). Já 
a instalação das urnas tem por objeti-
vo uma aproximação ainda maior da 
Justiça Federal com o cidadão.

O atendimento também é feito pelo 
e-mail ouvidoria@trf1.gov.br. Há ain-
da a opção de contato pelo telefone 
(61) 314-5121 ou pessoalmente, de 
segunda a sexta-feira, das 12 às 18 
horas. O endereço para correspondên-
cia ou contato pessoal é: Corregedoria-
-Geral da Justiça Federal da 1ª Região, 
SAS, Bloco A, 1º andar, sala 01, Ed. 
Sede, Praça dos Tribunais Superiores, 
CEP: 70095-900, Brasília, DF.
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