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Aniversariantes  
Hoje: Adrianny Pereira de Almeida 
(Feira de Santana), Adrielly Pereira de 
Almeida (Feira de Santana), Leonardo 
Carvalho Pinto (Jequié), Reynaldo Au-
gusto do Patrocínio Neto (Alagoinhas) 
e Rita de Cássia Oliveira Araújo (18ª 
Vara). Amanhã: André Luiz Limoeiro 
Carvalho (Itabuna), Jeferson Santos da 
Silva (COJEF), Luciano Cezar Gomes 
Azevedo Filho (7ª Vara), Maria das 
Dores Souza Cardoso (Express Clean) 
e Sandra Ramos Cerqueira (11ª Vara).

Parabéns!!!

Em novembro de 2004, o Justiça Fe-
deral Hoje publicou as seguintes notícias:

10/11/2004 – Treinamento do 
SISPRA. O Núcleo de Modernização e 
Informática iniciou, na última segun-
da-feira, os treinamentos referentes 
aos novos sistemas informatizados: 
SIATE, SISPRA e SICAM. O SIATE pro-
cessa os pedidos de serviços dirigidos 
às áreas de serviços gerais e de infor-
mática, permitindo um melhor contro-
le dos procedimentos desde o pedido 
inicial até a conclusão dos atendimen-
tos. O SISPRA, que já é utilizado em 
sistema MUMPS, migrará para o siste-
ma ORACLE, permitindo melhor apro-
veitamento das informações contidas 
na base de dados. Já o SICAM inova 
todos os procedimentos de aquisição 
de bens, promovendo um reaprovei-
tamento das informações de forma a 
diminuir sensivelmente a redigitação. 
Os encontros estão sendo coordenados 
pelo NUCRE, através da SEDER, com 
a participação ativa da SEINF, e a pre-
sença de Afonso Silva e Mônica Rodri-
gues, programadores da Secretaria de 
Informática do TRF – 1ª Região, que 
atuam como instrutores.

29/11/2004 – Caravana itineran-
te chega a Juazeiro. Em continuida-
de à segunda etapa da terceira fase 
do Juizado Especial Federal Itineran-
te Rodoviário na Bahia, a equipe que 
composta por vinte servidores, acom-
panhados pelo Juiz Federal da 10ª 
Vara, Dr. Evandro Reimão dos Reis e 
por dois policiais federais, partiu desta 
Seccional, no último domingo, em di-
reção à cidade de Juazeiro. Lá, deve-
rá juntar-se aos nove Juízes Federais 
Substitutos que realizarão audiências 
de conciliação e julgamento nas ações 
ajuizadas por atermação, naquela ci-
dade, em julho deste ano. Os trabalhos 
serão iniciados amanhã, dia 30, e se 
estenderão até o dia 10 de dezembro. 
A caravana itinerante estará realizando 
audiências na cidade de Pindobaçu, 
no período de 13 a 15 de dezembro. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Sistema SEI começa hoje
A partir da agora, todos os processos 

e documentos administrativos devem ser 
cadastrados no Sistema Eletrônico de In-
formações – SEI. Para tanto, o NUTEC 
fornecerá suporte aos usuários deste sis-
tema das 8h30min às 19h, por meio dos 
ramais 9287, 9243 e 9196.

Os servidores estão automaticamente 
cadastrados e devem acessar o SEI utilizan-
do usuário e senha da rede (logon no mi-
cro). O atalho para o sistema está disponí-
vel na área de trabalho dos computadores. 

Estagiários e prestadores de serviço 
serão cadastrados após solicitação das 
unidades, encaminhada ao e-mail da co-
ordenação local (sei.ba@trf1.jus.br)

O manual prático e vídeos com as 
principais funcionalidades do novo sis-
tema estão disponíveis na pasta Comum 
da rede (\\Srvarq1-ba\comum\SEI).

A Seção Judiciária da Bahia realiza, 
a partir de hoje, três cursos na área de 
gerenciamento, com duração de 8 horas 
(das 8h e 12h e das13h às 17h) e 25 
vagas. Os cursos serão ministrados no 
Centro Empresarial Iguatemi (av. Tancre-
do Neves, nº 274, bloco B, sala 603), 
nesta Capital, sob a instrutoria de Maria 
Celi Kramm, da Empresa TREINE, con-
forme programação a seguir:

 0/10 – Gestão de Conflitos.

 11/10 – Desenvolvimento de Líderes

 12/10 – Supervisão e Liderança no 
Trabalho

As 25 vagas de cada curso são desti-
nadas a servidores lotados nesta Capital 
e as inscrições serão feitas por meio de 
envio de mensagem para seder.ba@trf1.
jus.br, constando interesse e anuência da 
chefia. Como critério de desempate, será 

O Colegiado do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) aprovou, no último dia 17, 
alterações na Resolução 208, de 2012, 
que dispõe sobre a concessão de estágio 
a estudantes no âmbito da Justiça Fede-
ral. Foram modificados os artigos 4º, 14 
e 29 da Resolução, nos termos do voto 
do relator, desembargador federal Cândi-
do Ribeiro, presidente do Tribunal Regio-
nal da 1ª Região. 

Alterada resolução que regulamenta 
concessão de estágio na Justiça Federal

Uma das adequações ocorreu no § 6º 
do artigo 29 e diz respeito à possibilida-
de de o estudante ou o seu representante 
solicitar a suspensão temporária do es-
tágio, pelo prazo máximo de seis meses, 
sem recebimento de auxílio-financeiro no 
período. Com relação à questão, o CJF 
aprovou ainda a inclusão, nesse mesmo 
artigo, do § 9º, a fim de prever que esses 
afastamentos possam ser compensados 
a critério do supervisor ou considerados 
como faltas justificadas, a critério da Ad-
ministração. 

Para o desembargador federal Cândi-
do Ribeiro, devem ser observados limites 
claros para a possibilidade de afastamen-
to de estagiários. “Sobre esse aspecto, 
entendo realmente conveniente que se 
estabeleça limite temporal. Lembro, por 
oportuno, que, até mesmo a legislação 
que rege os servidores titulares de car-

gos públicos, bem como os empregados 
contratados, determina limites tempo-
rais para os afastamentos por meio de 
licenças médicas, limites esses que, 
uma vez atingidos, implicam consequ-
ências importantes na vida funcional”, 
sustentou o magistrado.

Em seu voto, o conselheiro explicou 
ainda que o artigo 4º foi modificado ape-
nas para substituir a expressão “processo 
de estágio” por “programa de estágio”. 
Também foi alterado § 1º do artigo 14, 
que passa a dispor que o estágio firmado 
com pessoas com deficiência poderá ex-
ceder o limite temporal de dois anos, mas 
cuja prorrogação poderá ocorrer até a con-
clusão do curso, e não mais até a colação 
de grau, como previsto anteriormente.

Processo: CF-PPN-2012/00022

Fonte: Ascom/CJF

Cursos na área de gerenciamento

Matérias da Primeira Região não 
foram publicadas no eDJF1 do dia 

6/11 por problemas técnicos
A Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da Divisão de 

Desenvolvimento (Diden/Secge), informou que, por motivo de problemas técnicos ocor-
ridos no Sistema de Publicação da Imprensa Nacional, algumas matérias enviadas por 
ofícios eletrônicos deixaram de ser publicadas no eDJF1 divulgado no último dia 6 (data 
de publicação de 07/11), e que as matérias foram incluídas no eDJF1 disponibilizado 
em 07/11 (data de publicação de 10/11). Referente à Seção Judiciária da Bahia, não 
foram publicadas as matérias encaminhadas por meio dos ofícios eletrônicos 3249135, 
3253950, 3255428, 3255482, 3256618, 3256605, 3256627 e 3256665.

dada prioridade aos titulares de função 
gerencial.

A instrutora Maria Celi do Amparo Nu-
nes Kramm é graduada em Pedagogia, 
mestre em Gestão Integrada de Organi-
zações, com especialização em Consul-
toria Interna, Administração de Recursos 
Humanos e Psicologia Educacional, além 
de ter formação em Coaching Integrado 
e atuar como professora do Programa de 
Gestão de Organizações do Departamen-
to de Ciências Humanas da UNEB.


