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Aniversariantes
Hoje: Mariana Mendonça Lima (Tur-
ma Recursal), Nahon Francisco Tei-
xeira Santos de Castro (NUMAN), 
Alba Jamille Menezes de Sousa 
Moitinho (Feira de Santana) e Mar-
cos Clebe Ramos Profeta (Juazeiro). 
Amanhã: Jose Carlos da Silva Neves 
(Vitória da Conquista), Shirlei Olivei-
ra Nascimento (Campo Formoso) e 
Leandro Estrela da Silva (4ª Vara). 
Domingo: Roberto Gomes Correia 
Filho (Alagoinhas), Laira Braga e 
Castro (NUBES), Jamylle de Mello 
Santos Leahy (11ª Vara), Suzanna 
Karla Silva do Nascimento (Feira de 
Santana) e Suzana Monteiro de Sou-
za (Turma Recursal). Segunda-feira: 
Maria Teresa Neves da Rocha Lobo 
(Nubes), Evenly Ferreira Nogueira 
(Bom Jesus da Lapa), Tiago Jesui-
no da Silva (Ilhéus) e Victor Caique 
Martins dos Santos (15ª Vara).

Parabéns!

Esmaf debate desafios da conciliação 
durante a pandemia

Último dia para 
se inscrever no 

processo seletivo para 
estagiários de nível 
superior da SJBA

A Seção Judiciária da Bahia encerra 
hoje, dia 25, o novo processo seletivo de 
estágio para estudantes de nível superior 
dos seguintes cursos: Administração, Ar-
quitetura, Análises de Sistemas, Ciências 
Contábeis, Direito, Letras, Pedagogia e 
Secretariado.

Além de preenchimento das vagas 
disponíveis e formação de cadastro re-
serva da Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, o processo também é voltado 
para as subseções judiciárias de Bar-
reiras, Bom Jesus da Lapa, Campo For-
moso, Itabuna, Irecê, Jequié, Teixeira de 
Freitas e Vitória da Conquista.

A inscrição no processo seletivo é 
aberta aos estudantes regularmente ma-
triculados nos referidos cursos e nas ins-
tituições de ensino superior que possuem 
convênio com esta Justiça Federal de Pri-
meiro Grau na Bahia, na forma descrita 
no item 1.1.3 do Edital N. 01/2020, dis-
ponível no link: https://bit.ly/2H0d4Vm

É necessário que os interessados es-
tejam matriculados nos seguintes perío-
dos/semestres: a) Curso de Direito, cur-
sando do 5º ao 7º períodos/semestre; 
b) Cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Letras, Pedagogia ou Secre-
tariado, cursando do 3º ao 6º períodos/
semestre; c) Curso de Análises de Sis-
tema, cursando do 4º ao 7º períodos/
semestre.

As inscrições serão realizadas no pe-
ríodo de 18/09/2020 a 25/09/2020, 
através do site da Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia (https://portal.
trf1.jus.br/sjba/ - seguindo a sequência 
Concursos > Estágio > Seção Judiciária 
da Bahia), sendo a abertura das inscri-
ções às 12 horas do dia 18 de setembro 
de 2020 e o encerramento das inscri-
ções às 12 horas do dia 25 de setembro 
de 2020.

As inscrições serão efetivadas exclu-
sivamente através do preenchimento do 
formulário de inscrição, disponível no link 
https://portal.trf1.jus.br/sjba/concursos/
estagios/secao-judiciaria-da-bahia.htm

Para acessar e preencher o formulário 
de inscrição faz necessário possuir conta 
no Gmail, vez que foi criado utilizando o 
Google Forms.

A necessidade de se criar uma cultura 
de resolução extrajudicial de conflito com 
foco na conciliação foi um pensamento 
unânime entre os participantes do quar-
to encontro on-line da série “Diálogos 
Jurídicos com a Magistratura Federal”, 
realizado pela Escola de Magistratura Fe-
deral da 1ª Região (Esmaf). O encontro 
aconteceu com transmissão pelo canal 
do YouTube da Esmaf, na manhã da últi-
ma segunda-feira, 21 de setembro, com 
temática sobre a efetividade da concilia-
ção no sistema de justiça em tempos de 
pandemia.

A desembargadora federal do TRF1 
e coordenadora do Sistema de Concilia-
ção da Justiça Federal da 1ª Região (Sis-
tCon), Gilda Sigmaringa Seixas, mediou 

os debates. Ela abriu 
o evento destacando 
que o pensamento 
da litigância ainda 
é predominante no 
âmbito do Direito e 
que é necessário um 
esforço para ampliar 
a cultura da concilia-
ção. “Precisamos mu-
dar isso, adotar novos 
paradigmas e reduzir 
a judicialização”.

Antes de passar a palavra aos pales-
trantes, a coordenadora do SistCon da 
1ª Região listou algumas iniciativas em 
curso pelo sistema de conciliação como 
a designação automática de audiências 
de conciliação pela plataforma Teams, 
a utilização de todas as ferramentas de 
Tecnologia da Informação para viabilizar 
a conciliação na pandemia e também 
fora dela, além do Projeto de Justiça Res-
taurativa, com realização de vários acor-
dos. “O SistCon está à disposição, e com 
parceria, criatividade e diálogo é que se 
realizam as novas formas de solução de 
conflitos”.

De forma geral, as palestras destaca-
ram ações específicas que têm gerado 
resultado positivo no trabalho de conci-
liação de alguns órgãos durante a pande-
mia do novo coronavírus. O primeiro pa-
lestrante foi o procurador regional federal 
da 1ª Região, Sidarta Costa de Azevedo. 
Ele falou como tem sido a sistemática de 
acordos no âmbito das equipes de traba-
lho remoto da PRR1 que atuam com be-

nefícios por incapacidade e com casos de 
segurados regionais e assistência social.

Experiência da Bahia - A juíza fede-
ral e coordenadora do Centro Judiciário 
de Conciliação da Bahia (Cejuc-BA), 
Ana Carolina Dias Lima Fernandes, fa-
lou do projeto Concilia Teams, criado no 
estado em abril, para dar continuidade 
ao trabalho de conciliação que já vinha 
tendo bons resultados na Seção Judiciá-
ria da Bahia. A juíza elogiou o empenho 
do TRF1 em disponibilizar a plataforma 
Teams para que a atuação judicial não 
fosse prejudicada com a suspensão do 
trabalho presencial. “O Poder Judiciário 
se reinventou para garantir assistência às 
partes em meio à crise sanitária da pan-
demia com a adoção de fluxos eficien-
tes”, destacou.

Ana Carolina detalhou a rotina no 
Concilia Teams. De acordo com a ma-
gistrada, o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) avalia criteriosamente os 
processos que podem ser alvo de conci-
liação. Posteriormente, as partes indicam 
se têm interesse na audiência virtual e o 
Cejuc agenda as sessões no Teams. Se-
gundo a juíza, os advogados colaboram 
para que as pessoas que não têm acesso 
à tecnologia participem das audiências 
por videochamada no WhatsApp para 
quem consegue esse meio, ou até mes-
mo disponibilizam seus escritórios.

Para conferir um resumo de todas as 
palestras do evento, acesse: https://bit.
ly/368LXSE

Fonte: TRF1

Prorrogada inscrições do Prêmio 
Tesouro Nacional 2020 até dia 02/10

Estão prorrogadas, até o dia 02 de 
outubro, as inscrições para o 25º Prêmio 
Tesouro Nacional, concurso que tem a 
finalidade de expandir as fronteiras do 
conhecimento em finanças públicas, pro-
movendo a normalização de temas espe-
cíficos quando tratados consistentemen-
te pela pesquisa científica. 

A premiação é promovida pela Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN), tendo a 

Escola Nacional de Administração Públi-
ca (Enap) como realizadora do evento e a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) como 
patrocinadora. 

Em sua 25ª edição especial Jubileu 
de Prata, o Prêmio Tesouro Nacional 
premiará as melhores submissões nas 
categorias “Monografias” e “Soluções”. 
Para se inscrever, acesse: https://bit.
ly/3mUr9nR
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