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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes - Hoje: Marcos Antonio Oliveira de Souza (10ª Vara), Luiz Carlos Bittencourt Goulart (16ª Vara) e Victoria Costa de Jesus Costa. Amanhã: Avani Cristina Neri 
Gomes (NUMAN), Jéssica Leão Azevedo (Bom Jesus da Lapa), Márcia Jessiara Lopes de Sá (Campo Formoso) e Stephanie Teixeira Santos (COJEF). Parabéns!

SJBA adota medidas para retorno 
gradual do atendimento presencial
O JFH segue trazendo informações sobre as diretrizes tomadas pela Seção Judici-

ária da Bahia, seguindo as instruções determinadas na Resolução Presi 10468182, 
que estabelece as medidas de segurança para a retomada gradual dos serviços juris-
dicionais e administrativos presenciais, a partir do próximo dia 03 de agosto.

Enfam seleciona magistrados
para docentes em curso de mestrado

Prazo para a pesquisa “As Mulheres 
do TRF1” é prorrogado até dia 27

Atenção magistradas, servidoras, pres-
tadoras de serviço e estagiárias da Justiça 
Federal da 1ª Região: foi prorrogado, até a 
próxima segunda-feira, dia 27 de julho, o 
prazo para a participação na pesquisa ela-
borada pela Comissão de Estudos sobre a 
Participação Feminina na Justiça Federal 
da 1ª Região (Comissão TRF1 Mulheres).

É a primeira vez que as mulheres do 
Tribunal e seccionais estão sendo cha-
madas a opinar sobre tema especifica-
mente de seu interesse.

Não percam a chance de auxiliar a 
Comissão a entender a presença femini-

na na JF1, as expectativas e as dificulda-
des vividas, além de desafios a serem su-
perados. A enquete irá nortear o trabalho 
da Comissão TRF1 Mulheres, instituída 
pela Portaria Presi 98966321 no dia 6 
de março de 2020.

Para responder à pesquisa, acesse: 
https://bit.ly/2Onu9J8. Sua participação 
é muito importante!

Qualquer dúvida no preenchimento 
do formulário deve ser enviada para o e-
-mail: trf1mulheres@trf1.jus.br.

Fonte: TRF1

Magistrados federais e estaduais in-
teressados em integrar o corpo docente 
do Programa de Mestrado Profissional 

em Direito e Poder Judiciário da Esco-
la Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (Enfam) podem 
se inscrever até esta quinta-feira, dia 
23 de julho.

O processo seletivo visa selecionar 
até 20 professores para integrar cadastro 
do corpo docente permanente e ocorre-
rá em duas etapas. Na primeira, serão 
avaliadas produção intelectual bibliográ-
fica e técnica, experiência profissional e 
aderência dos currículos dos candidatos 
ao Programa. A segunda etapa consistirá 
em uma entrevista.

Das vagas oferecidas, 15 são destina-
das a magistrados vitalícios, em ampla 
concorrência; 4 vagas para magistrados 
vitalícios autodeclarados pretos ou par-
dos, segundo ato normativo da Enfam, 
e 1 vaga para magistrado vitalício com 
deficiência, conforme ato normativo da 
Enfam.

As inscrições estarão abertas até as 
23h59, horário de Brasília, do dia 23 de 
julho de 2020, em formulário disponível 
no endereço: https://www.enfam.jus.br/.

Para ler a íntegra do edital do Progra-
ma, acesse: https://bit.ly/3jAFFiD

CNJ realiza seminário 
sobre trabalho remoto 

no Poder Judiciário
No dia 29 de julho, próxima quarta-

-feira, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) promoverá o seminário “Trabalho 
remoto no Judiciário: resultados do uso 
da plataforma webex”.

O objetivo da atividade é demonstrar 
o valor da utilização da solução Cisco – 
Webex no ambiente dos tribunais e indi-
car caminhos para o futuro do trabalho 
remoto no Judiciário brasileiro.

Com início às 15h, o evento ocorrerá 
de forma virtual, transmitido pelo canal 
do Conselho no YouTube.

Fonte: CNJ


