
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

Veja, hoje, mais algumas formas de 
evitar o estresse no trabalho:

5 – Conheça o emprego antes de 
aceitá-lo

Saber quais são as características 
do seu emprego é fundamental para 
evitar uma quebra de expectativa e 
uma frustração. Não podemos esperar, 
por exemplo, que um colega de tra-
balho seja nosso melhor amigo. Além 
disso, é provável que o emprego atinja 
uma certa rotina e que as funções dei-
xem de ser novidade. Quem só gosta 
de novidades e desafios e cai na rotina 
se frustra. Por isso precisamos enten-
der o ambiente em que estamos inseri-
dos e avaliar se ele é estimulante.

6 – Não limite sua vida ao trabalho

Quando a vida de uma pessoa está 
resumida somente ao trabalho, ou 
seja, quando nada mais lhe satisfaz, 
qualquer fato que ocorra no ambien-
te profissional terá um impacto muito 
maior do que deveria. Por isso é im-
portante que um indivíduo tenha um 
hobbie, mantenha contato com família 
e amigos, procure um curso para fazer 
ou outra atividade para se engajar fora 
do trabalho.

Nas próximas edições, saiba outras 
formas de evitar o estresse no trabalho.

Aniversariantes
Hoje:Micheline Barreto Times de Car-
valho (Feira de Santana) e Jamisia 
Dantas Correia (20ª Vara).
Amanhã: Dr.Carlos d’Avila Teixeira, 
juiz federal da 13ª Vara, Tales Matos 
Amorim (Vitória da Conquista), Lycia 
Maria Sá de Figueiredo Nora (Ilhéus), 
Caroline Gomes Silva (7ª Vara), Ro-
berto Breno Moura Ferraz (NUCOI), 
Vilson Santana Alves (19ª Vara), Al-
berto Ribeiro dos Santos (Centaurus), 
Tânia Rebouças  e Vera Lucia Oliveira 
dos Santos (ambas da 8ª Vara). 

Parabéns!!!
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

Seção Judiciária da Bahia realiza Seleção 
Simplificada de Estagiários de Nível Médio

A Direção do Foro, visando a tornar 
mais justo, objetivo e igualitário o ingres-
so de estagiários de nível médio na Seção 
Judiciária da Bahia, lançou o edital n.1, 
disponível na íntegra no site desta Sec-
cional, para Seleção de Estudantes de 
Ensino Médio a fim de atuarem como es-
tagiários da Seção Judiciária da Bahia.

A seleção destina-se ao preenchimen-
to de vagas de estagiários de nível médio 
e ao cadastro de reserva para o programa 
de estágio da Justiça Federal da Bahia 
com duração de até dois anos.

Poderão participar estudantes de nível 
médio, maiores de 16 anos, regularmen-
te matriculados e com frequência efetiva 
nas escolas conveniadas: Colégio Estadu-
al São Daniel Comboni, Colégio Estadual 
Bolívar Santana, Colégio Estadual Luiz 
Tarquínio, Colégio Estadual de Aplicação 
Anísio Teixeira e na Escola Técnica Esta-
dual Luiz Navarro de Britto.

O estagiário cumprirá jornada de 20 
horas semanais, das 14h às 18h, e fará 
jus a bolsa mensal paga pela Justiça Fe-
deral de R$ 440,00 ou de R$ 390,00 
paga pelo convênio com a CAIXA, acres-

cidas de auxílio transporte e seguro con-
tra acidentes. 

10% das vagas existentes ou que ve-
nham a surgir durante o período de vi-
gência da seleção são reservadas aos es-
tudantes com deficiência compatível com 
as atividades do estágio.

As inscrições ocorrerão de 17 a 23 de 
janeiro, por meio do envio pelo interessado 
da ficha de inscrição preenchida, acompa-
nhada de declaração emitida pelo colégio 
conveniado, que atestará ser o candida-
to estudante de ensino médio, e cópia do 
documento de identidade para o endereço 
eletrônico da SEDER: seder.ba@trf1.jus.
br ou, se preferir, entregá-los diretamente 
na Secretaria de seu colégio.

A ficha de inscrição estará disponível 
no endereço eletrônico http://portal.trf1.
jus.br/sjba/ e nas Secretarias das Escolas 
Conveniadas.

A prova realizar-se-á no dia 26 de 
janeiro, às 14h, nos colégios convenia-
dos. Quaisquer alterações que venham a 
ocorrer na data de realização do certame 
serão objeto de aviso a ser divulgado no 
site desta Seccional (www.jfba.jus.br) e 

afixado nos quadros de avisos das insti-
tuições de ensino.

Os candidatos poderão interpor recur-
so às questões da prova, no prazo de até 
dois dias úteis após a divulgação do ga-
barito oficial, mediante envio ao e-mail 
da SEDER de formulário padrão, devi-
damente preenchido, disponível no site 
www.sjba.jus.br.

As 20 questões serão de múltipla es-
colha e versarão sobre assuntos do pro-
grama constante do edital.

As provas estarão disponíveis a partir 
de 29/01/2013, na SEDER, e os nomes 
dos aprovados serão afixados no átrio do 
Fórum Teixeira de Freitas, nos murais das 
escolas conveniadas e divulgados no dia 
5/2/2013, no site www.jfba.jus.br.

A seleção terá validade de 1 ano, a 
contar da publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogada em período a ser 
definido pela Administração, desde que o 
ato de prorrogação seja publicado dentro 
do período de validade da seleção. 

Todas as informações encontram-se 
disponíveis no Edital n. 1, no site www.
jfba.jus.br.

CNJ libera
base de dados

do Justiça em Números
O CNJ disponibilizou toda a base de 

dados da pesquisa Justiça em Números 
para acesso público. A abertura permite 
que acadêmicos e instituições de pes-
quisa ampliem os estudos sobre o Poder 
Judiciário para além dos pontos já abor-
dados pela publicação. 

As possibilidades de análise dos dados 
na base de pesquisa é infinitamente mais 
abrangente do que as informações pro-
cessadas para a publicação do relatório 
Justiça em Números. Os dados permitirão 
que pesquisadores façam seus próprios 
estudos e que todos conheçam melhor o 
Judiciário brasileiro. Os dados estão dis-
poníveis para download no site do CNJ.


