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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Vanessa Vale de Oliveira (8ª Vara), Vitório Batista Lima da Silva (15ª Vara), Fran-
cisco das Chagas Silva (Juazeiro), Marcos Tulio Ladeia Vilasboas (19ª Vara), Karine Ma-
galhães Cavalcante Côrtes (Turma Recursal), Hugo Jobim Rios Trindade (Guanambi) e 
Manuela Affonso Ferreira Maciel (4ª Vara). Amanhã: Juíza federal Nilza Maria Costa dos 
Reis (8ª Vara), Fabíola Fátima Pita Bispo (4ª Vara) e Larissa Davi Cabus (18ª Vara).

Parabéns!

Inscrições abertas para cursos online 
na área de Sustentabilidade

A Seção de Desenvolvimento e Ava-
liação de Recursos Humanos - SEDER/
NucGP e o Serviço de Apoio à Gestão 
Socioambiental - SERAMB/NUCGE in-
formam que estão abertas as inscrições 
para os seguintes cursos on-line e gra-
tuitos da área de Sustentabilidade: 

Curso “Sustentabilidade na Admi-
nistração Pública” - Neste curso você 
aprenderá o que é um Plano de Lo-
gística Sustentável; conhecerá a fun-
damentação legal para a implantação 
das Compras Públicas Sustentáveis no 
Brasil e, ao final do curso, os servidores 
serão capazes de implementar e disse-
minar boas práticas de sustentabilidade 
nos órgãos públicos.

Com carga horária de 28h, o públi-
co alvo são servidores da administração 
pública nas esferas federal, estadual e 
municipal, atuantes na área de logística 
e compras públicas, e seus órgãos ou 
entidades.

Para se inscrever, acesse: https://
www.escolavirtual.gov.br/secretaria/ins-
cricao/7538

Curso “Elaboração de Plano de Lo-
gística Sustentável” - O curso apre-
senta uma introdução ao tema da sus-
tentabilidade e descreve o roteiro para 
elaboração, implementação e acom-
panhamento do Plano de Logística 
Sustentável (PLS), organizado em dez 
aulas, com vídeos e textos auxiliares. 
Consolida uma proposta de elabora-

ção de PLS traçada de forma coletiva 
e alinhada com a política de respon-
sabilidade socioambiental dos órgãos 
do Poder Legislativo Federal. Espera-se 
que as orientações descritas no curso 
possam ser incorporadas e ajustadas à 
realidade de cada órgão.

Com carga horária de 40h, o curso 
é voltado para servidores públicos de 
qualquer esfera e poder.

Para se inscrever, acesse: https://
www.escolavirtual.gov.br/secretaria/ins-
cricao/7417

Curso “Introdução à Gestão Socio-
ambiental” - Embora seja direciona-
do à realidade do TJDFT, a SEDER e o 
SERAMB recomendam o seu conteúdo 
por também ser aplicável à realidade da 
Justiça Federal.

O curso possui carga horária de 12h.
Para se inscrever, acesse: https://au-
toinscricao.tjdft.jus.br/Default.aspx

Esta matéria está associada ao ODS 
4 (Educação de Qualidade) e 16 (Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes).

Usuários do PJe
devem alterar senhas

“Ser Pai...

É saber educar com amor
É guiar nos caminhos do bem

É saber definir sua missão
Aconchego e proteção...

Ser pai é ser amigo brincalhão
É ser severo na hora certa

Pai é referência, é esperança
É o espelho da criança...
Ser pai é mostrar-se forte
Mesmo nas horas difíceis

É estender as mãos 
Demonstrando proteção...

Pai é ser criança e saber brincar
Abraçar quando o filho cai

Chorar se for preciso
Sorrir e saber amar...”

Texto de Irá Rodrigues. Na foto, Horácio da Silva Ribeiro, servidor da SESEG, e seus filhos:
Gabriel, de 22 anos, e Maria Eduarda (Madu), de 7 anos

A Administração do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, por meio da 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Secin), informa que, dando continuida-
de à avaliação contínua de segurança da 
informação na Justiça Federal da 1ª Re-
gião, as senhas de todos os usuários do 
PJe foram reinicializadas.

Para se obter nova senha, o usuário 
deve utilizar a opção “Solicitar nova se-
nha” na página inicial do sistema PJe 
de primeiro grau (pje1g.trf1.jus.br) e do 
sistema PJe de segundo grau (pje2g.
trf1.jus.br), conforme imagem, e seguir 
as orientações que serão apresentadas 

e encaminhadas por e-mail, verifican-
do, inclusive, a pasta de lixo eletrônico 
(spam).

Vale ressaltar que a alteração das se-
nhas cabe apenas aos usuários que aces-
sam o PJe com CPF/senha, não afetando 
aqueles que acessam com certificado di-
gital (token).

Havendo qualquer dificuldade, deve 
ser encaminhado e-mail para a Central 
de Serviços de TI do TRF1 (csti@trf1.
jus.br).

Esta matéria está associada ao ODS 
16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).
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