
Aniversariantes
Hoje: Dina Moreira Carvalho (5ª Vara), 
Jéferson Lima de Meneses (Itabuna), 
Deise Santiago Borges (NUASG) e Jil-
vaneide Araujo Moreira (13ª Vara).
Amanhã: Cecília Souza Guimarães 
(10ª Vara), Fernanda Simões Elias 
(Jequié), Jéssica Guimarães Bispo 
(Turma Recursal), Marcos Roberto 
Cardoso e Rosangela Moreira da Silva 
(ambos da CS Gestão & Serviços)

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Cardápio do restaurante 
para quarta-feira

Restaurante Gradin Grill (sede): Sal-
mão à moda Gradin Grill, Moqueca de Pol-
vo, Frango Crocante, Ki-baby, Costelinha ao 
Molho Barbecue, Kibe ao Forno a Moda do 
Cheff, Fettuccine Siciliano com Camarão, Sa-
rapatel. Obs.: sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Cozido, 
Frango a Dorê, Frango Grelhado, Peixe com 
Alcaparras, Isca de Fígado, Rocambole de 
Frango, Pimentão Recheado com Soja, Souf-
lê de Espinafre.

SJBA e COELBA fi rmam convênio
para compartilhamento de dados

No início deste mês, o Diário Ofi cial 
da União publicou a assinatura do Con-
vênio n. 26/2017, fi rmado entre a Seção 
Judiciária da Bahia e a Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia - COEL-
BA, com o objetivo de disponibilizar os 
dados cadastrais dos usuários daquela 
empresa quando solicitado pela Justiça 
Federal, sob a forma de consulta, me-
diante correio eletrônico.

O referido convênio prestigia o recente 
modelo cooperativo de processo inaugu-
rado pelo novo CPC, artigos 6º e 319, 
§1º, bem como as reiteradas recomen-
dações do TCU para agilizar os trâmites 
processuais na 1ª Região, cujo objetivo 
fi nal é a melhoria da prestação jurisdi-
cional.

Criado o grupo de trabalho para 
elaboração do Relatório de Gestão
Com o intuito de con-

solidar informações e de-
monstrativos de natureza 
contábil, fi nanceira, or-
çamentária, operacional 
ou patrimonial referentes 
às atividades no exercício 
de 2017 das unidades do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) e das 
respectivas Seções Judi-
ciárias vinculadas, nos 
termos exigidos pelo Tri-
bunal de Conta da União (TCU), o TRF1 
instituiu, no dia 2 de outubro, o grupo de 
trabalho que será responsável pela elabo-
ração e consolidação do Relatório de Ges-
tão da Justiça Federal da 1ª Região a ser 
encaminhado à Corte de Contas.

Conforme a Portaria Diges 531, o 
grupo de trabalho será composto de ser-
vidores da Secretaria de Gestão Estraté-
gica e Inovação (Secge), da Secretaria de 
Administração (Secad), da Secretaria de 
Planejamento Orçamentário e Financei-
ro (Secor), da Secretaria de Gestão de 
Pessoas (SecGP), da Secretaria de Tec-
nologia da Informação (Secin), da Secre-
taria Judiciária (Secju) e da Secretaria de 
Bem-Estar Social (Secbe).

Segundo o documento, as seções ju-
diciárias deverão indicar à Secge, via e-
-mail (secge.rg@trf1.jus.br), nomes de 
até cinco servidores que serão seus re-
presentantes e responsáveis pela corre-
ção/justeza das informações fornecidas e 
que atuarão como interlocutores entre o 
Tribunal e a seccional. Entre os indicados 

devem obrigatoriamente constar o diretor 
da Secad e um representante da unidade 
de auditoria interna da seção judiciária.

De acordo com a Portaria Presi 293, 
que dispõe sobre a elaboração do Re-
latório de Gestão, os representantes do 
Tribunal que compõem o grupo de tra-
balho, os indicados pelas seções judici-
árias e os colaboradores têm o dever e o 
compromisso de prestar as informações 
exigidas no Relatório de Gestão de forma 
responsável, fi dedigna e tempestiva sob 
pena de responsabilização do servidor e 
dos respectivos dirigentes. Com isso, as 
atividades relacionadas ao Relatório de-
verão ser tratadas com prioridade pelas 
unidades administrativas demandadas.

As Portarias Diges 531 e Presi 293 
estão disponíveis no portal do Tribunal, 
na Biblioteca Digital.

Fonte: TRF1

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Dia 27 tem 3ª Painel do 
Café com Conhecimento. 

Participe!

Nesta sexta-feira, 27, será realizado 
o 3ª Painel do Café com Conhecimento, 
sob o tema “Design Thinking: Uma Nova 
Forma de Encontrar Soluções”. O even-
to será transmitido por videoconferência, 
no Auditório Ministro Dias Trindade, das 
13h às 16h, devido ao horário de verão 
em Brasília.

A convidada da vez será a auditora do 
TCU e designer de formação, Carla Ri-
beiro da Motta. Depois de atuar durante 
vários anos em auditoria, Carla resgatou 
o design em sua vida e agora dedica-se à 
aplicação do Design Thinking para o (re)
desenho de produtos, serviços e respec-
tivos processos de trabalho, assim como 
à capacitação de pessoas nessa aborda-
gem. Buscadora de signifi cado e tudo o 
que faz, tem com propósito auxiliar pes-
soas e organizações a desenvolver seu 
potencial.

O encontro será mediado por Vanessa 
Siqueira, MBA em Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing, su-
pervisora da Seção de Ações Educacionais 
Presenciais do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (Sedup - TRF 1ª Região).

Em seguida, a bibliotecária Marília de 
Souza de Mello apresentará ao público 
o case “D-Space – repositório de Boas 
Práticas e Boas Ideias”. Servidora do 
Supremo Tribunal Federal cedida desde 
2011 para o TRF1, Marília é chefe da 
Seção de Referência e Atendimento ao 
Usuário da Divisão da Biblioteca (DIBIB), 
Certifi cada pela Association of Internet 
Research Specialists, no Canadá.

Com o objetivo de divulgar os aspec-
tos práticos da Implementação da Gestão 
do Conhecimento no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região, o Café com Conhe-
cimento acontece sempre às sextas-fei-
ras, das 14h às 17h (horário de Brasília) 
e é voltado para gestores e servidores da 
1ª Região.

A parceria também tem como por 
objetivo o atendimento preferencial, por 
parte da COELBA, de solicitações ou 
encaminhamentos realizados pela Jus-
tiça Federal no que se refere aos dados 
cadastrais das Unidades Consumidoras, 
respeitando-se a legislação setorial vi-
gente.

O convênio terá vigência pelo prazo de 
12 meses, contados a partir de sua assi-
natura e seu inteiro teor poderá ser consul-
tado no PA Sei nº 000184723.2017.4. 
01.8004.

Os nomes e dados dos servidores da 
SJBA e Subseções autorizados a solicitar 
as informações à COELBA se encontram 
no ANEXO l do convênio.

ASSERJUF promove 
Semana do Servidor
até o próximo dia 27
A ASSERJUF, com o apoio da Direção 

do Foro, estará promovendo no período de 
23 a 27/10 a “Semana do Servidor”, no 
foyer desta Seccional.

Neste ano, a ASSERJUF terá como foco 
“Arte, Gourmet e Bem-Estar”. Sendo assim, 
o evento conta com uma feira exposições 
de diversos convênios e parceiros da área 
da saúde, gastronomia e serviços como, 
por exemplo, Vitalmed, Cacau Show, Noz 
Moscata, Dorme Bem (Ortobom), Artesa-
natos, Ademilar, Luxo Epóxi, dentre outros.

Nesta quarta-feira, dia 25/10, haverá 
a palestra com a juíza federal aposentada 
Mônica Aguiar, às 13h30, no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade, com o tema “A do-
ença como símbolo da transformação” e 
sexta-feira, dia 27/10, o evento será encer-
rado com o Sarau de lançamento do Livro 
Poelítico, de autoria do servidor aposenta-
do José Luiz, que assina pelo nome artís-
tico Zluiz.

O objetivo do evento é homenagear o 
servidor proporcionando um dia diferente 
com o olhar voltado para o lazer e bem-
-estar, além de tornar a semana a ele de-
dicada ainda mais agradável, trazendo 
também produtos artesanais da comuni-
dade local.

Aviso
A SEBIB informa que os atos admi-
nistrativos devem ser enviados para 
publicação na Biblioteca Digital até 
as 16h, por causa do horário de verão 
em Brasília.


