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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Érika Lucia de Carvalho Sá (17ª 
Vara), Simone Vieira da Costa (14ª 
Vara), Maurício de Oliveira Coelho 
(Feira de Santana) e Uellington Pri-
ce Santos dos Reis (Turma Recursal). 
Amanhã: Adson Gomes Miranda (CE-
JUC), Elaine dos Santos Lima (NUTEC) 
e Mateus Sena Almeida (3ª Vara). Do-
mingo: Ana Paula de Mello Borba (22ª 
Vara), Paulo Emilio Oliveira Coutinho 
(21ª Vara), Rosane Maria Carvalho da 
Silva (NUCJU), Paulo Augusto Rocha 
de Lima (Campo Formoso), João de 
Matos Pereira de Souza Neto (NUTEC), 
Eivan Sales de Souza (Barreiras), 
Brenda Letícia Leoni da Silva Machado 
(19ª Vara), Mateus de Oliveira Pereira 
(2ª Vara) e Samara Santos Campelo 
(Turma Recursal). Segunda-feira: Shir-
ley Rogéria Costa da Silva (Ilhéus).

Parabéns!

Candidatos têm até 3 de outubro para se 
inscreverem no concurso promovido pelo TRF1

Estão abertas as inscrições para o VII 
concurso público para provimento de car-
gos e formação de cadastro de reserva 
nos cargos de analista e técnico do qua-
dro de pessoal da Justiça Federal de 1º e 
2º graus. As inscrições se estendem até 
o dia 3 de outubro e podem ser feitas 
diretamente no site do Cebraspe, respon-
sável pela organização do certame.

Os cargos de nível superior são para 
analista judiciário nas áreas administrati-
va, judiciária, oficial de justiça avaliador 
federal, e apoio especializado em infor-
mática e taquigrafia. As vagas de nível 
médio são para técnico judiciário nas 
áreas administrativa, segurança e trans-
porte, e apoio especializado em taquigra-
fia. Do total das oportunidades, 5% são 
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reservadas para pessoas com deficiência 
e 20% para negros.

As vagas serão distribuídas para a 
sede, que fica em Brasília/DF, e para os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Ro-
raima e Tocantins. Os vencimentos são 
de R$ 10.461,90 (analista) e de R$ 
6.376,41 (técnico). De acordo com o 
edital, o concurso terá validade de dois 
anos e poderá ser prorrogado, uma vez, 
por igual período.

Esclarecimentos - Quaisquer dúvidas 
referentes ao concurso público devem ser 
esclarecidas diretamente com o Cebras-
pe, instituição contratada pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região para a 
organização do processo seletivo. Consta 
no contrato firmado entre as partes que 
“o Cebraspe disponibilizará Central de 
Atendimento aos Candidatos oferecen-
do atendimento por telefone, e-mail, fax, 
carta ou pessoalmente”. (Fonte: TRF1)

PROGRAMAÇÃO
25/09 (segunda-feira) 
16h30 - Solenidade em comemoração ao Jubi-
leu de Ouro da Justiça Federal na Bahia 
18h - Vernissage da exposição de fotos “50 anos 
de Justiça Federal na Bahia”
18h30 - Mostra de livros artísticos do servidor 
Marcos Pessoa na Biblioteca Bernadino José de 
Souza

26 a 29/09 (terça a sexta-feira)  
15h - Encontro de Corais, no Auditório Ministro 
Dias Trindade 

02/10 (segunda-feira)
15h - Palestra sobre economia popular e abertu-
ra da feira da solidariedade no Foyer  

03/10 (terça-feira) 
09h30 - Palestra “Aspectos relevantes na elabo-
ração de laudo de avaliação de imóveis” 
Palestrante: Nilson Araújo
15h - Peça: “As Crônicas de Scárnia”
Texto de Válter Freitas Jr. 

04/10 (quarta-feira)
15h - Palestra “As máscaras da depressão: al-
guém que você ama pode estar precisando de 
você”. Palestrante: Joaquim Moura

05/10 (quinta-feira)
15h - “Motivação: alavanca para o sucesso”. 
Palestrante: Kau Mascarenhas 

06/10 (sexta-feira)
15h - Peça: “As Crônicas de Scárnia”. 
Reapresentação

09/10 (segunda-feira)
15h - Peça: “Dia de Entrevista”, destinada aos 
estagiários da Justiça Federal. 
Texto de Válter Freitas Jr.

10/10 (terça-feira)
15h - Sarau 50 anos 

11/10 (quarta-feira)
15h - Culto ecumênico 

PATROCÍNIO:APOIO:REALIZAÇÃO:

TRF1 não mais intermediará 
videoconferências

a partir do dia 2 de outubro

Mapeamento da
Cultura Organizacional

O Comitê de Gestão do Conhecimento 
desta Seccional informa aos juízes e ser-
vidores que o TRF – 1ª Região irá proce-
der ao mapeamento da cultura organiza-
cional no âmbito da Justiça Federal da 1ª 
Região, no período de 15 a 29/09/2017.

Este trabalho é decorrente do proces-
so de gestão do conhecimento, já que, a 
partir do mapeamento da cultura, tere-
mos elementos para nortear as diretrizes 
estratégicas e também orientações de 
como otimizar a prestação jurisdicional.

Dúvidas poderão ser sanadas e esclare-
cimentos apresentados por meio de e-mail 
ao Centro de Desenvolvimento e Aperfeiço-
amento dos Servidores da 1ª Região - CE-
DAP (cedap@trf1.jus.br), unidade respon-
sável pela organização da pesquisa.

Contamos com a colaboração de todos!

Cardápio do restaurante Gradin 
Gril para segunda-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede) • Atum 
ao molho de alcaparras • Lasanha de frango 
• Bife ao molho • Escondidinho de carne do 
sol • Torta de salmão • Quiabada • Crepe 
sertanejo • Legumes na manteiga.

A Administração do Tribunal, por meio 
da Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (Secin), considerando que a ação 
estratégica de descentralização das vide-
oconferências às seccionais foi planejada 
com bastante antecedência, desde 2014, 
e diante da entrada em vigor em 02 de 
outubro do novo contrato de prestação de 
serviços de atendimento aos usuários, que 
não prevê, nem aproximadamente, a quan-
tidade atual de videoconferências interme-
diadas pelo Tribunal, ultrapassando cem 
eventos por dia, informa, nos termos da 
Circular Presi 133/2016 (PAe 0006145-
41.2015.4.01.8000 – 4584599), có-
pia em anexo, que a partir dessa data, 
02/10/2017, não mais intermediará as 
videoconferências nas quais estejam en-
volvidas apenas duas localidades, inde-
pendentemente de a JF1 ser requerida ou 
requerente e independentemente de haver 
ou não necessidade de gravação, cabendo 
às seccionais providenciarem, com recur-
sos próprios, as conexões e as gravações, 
mantido o apoio técnico da área de TI do 
Tribunal às áreas de TI das seccionais 
sempre que necessário.

Com isso, as videoconferências nas 
quais estejam envolvidas apenas duas 
localidades e agendadas atualmente para 
ocorrerem após o dia 2/10 com interme-
diação do TRF1 terão seus agendamen-
tos cancelados pelo Tribunal a partir de 

18/9/2017, sendo imprescindível que as 
seccionais tomem as providências urgen-
tes necessárias com vistas a não haver 
prejuízos aos jurisdicionados.

Eventuais situações excepcionais, de-
vidamente justificadas, deverão ser sub-
metidas, com a devida antecedência, à 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Secin), que avaliará a disponibilidade 
de agenda e a possibilidade técnica de 
atendimento, observados os termos da 
Portaria Presi 151/2015, que disciplina 
os eventos realizados por telepresença no 
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

Mais esclarecimentos podem ser obti-
dos diretamente com as áreas de TI das 
respectivas seções e subseções judiciárias.

Fonte: TRF1


