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Aniversariantes
Hoje: Antônio Walker Silva Matos (NUASG), Karla Cristina Britto Ferreira 
(Campo Formoso), Maria das Graças dos Santos Oliveira (NUCGP), Valdiva 
Maria Pinheiro Feijão (24ª Vara), Fábio Setenta Hortélio (Eunápolis), Thifanni 
Fernandes Gubert (Turma Recursal) e Odete Farias (Servit Serviços). Amanhã: 
Juiz federal substituto André Jackson de Holanda Maurício Júnior (1ª Vara), 
Micheline Barreto Times de Carvalho (2ª Vara) e Thifanni Fernandes Gubert 
(Turma Recursal).

Parabéns!

Retrato de Um Artista (Piscina com Duas Figuras), David Hockney
O “Retrato de um Artista (Piscina com 

Duas Figuras)” é uma grande pintura pop 
art feita pelo artista britânico David Hock-
ney. Medindo 213,5 por 305 centímetros 
de acrílico sobre tela, a pintura represen-
ta duas figuras, uma nadando embaixo 
d’água e uma figura masculina vestida 
olhando para o nadador. A pintura foi con-
cluída em maio de 1972 e, posteriormen-
te, vendida em novembro de 2018 por 
90,3 milhões dólares, tornado-se assim, 
na época, o trabalho de um artista vivo mais bem pago da história em um leilão.

A pintura era de propriedade do bilionário estadunidense David Geffen, que 
vendeu para o bilionário britânico Joe Lewis em 1995 a um preço não revelado.Em 
15 de novembro de 2018, em nove minutos de licitação, ela foi vendida por 90,3 
milhões de dólares na casa de leilões Christie’s em Nova Iorque, estabelecendo um 
recorde de leilão para um artista vivo. A venda quebrou o recorde anterior de um 
artista vivo de 58 milhões de dólares de Jeff Koons para o quadro “Balloon Dog 
(Orange)”, em 2013, e mais do que triplicou o recorde da venda de um trabalho de 
Hockney, obtendo 28,5 milhões de dólares para a “Pacific Coast Highway” e “Santa 
Monica”, em maio de 2018.

Embora ainda seja a pintura mais cara de um artista vivo, o recorde de um tra-
balho mais caro vendido em leilão foi quebrado em maio de 2019, pela escultura 
de Jeff Koons de 1986, chamada Rabbit, que foi leiloada por 91,1 milhões de 
dólares. (Fonte: Wikipédia)

Obra-prima da Semana

Escola Virtual da Enap está
com mais de 130 cursos online

gratuitos com inscrições abertas
A Escola Virtual (EV.G) da Enap está 

com inscrições abertas para mais 130 
cursos on-line totalmente gratuitos. As 
opções estão divididas em 16 temáticas: 
Auditoria e Controle; Dados, Informação 
e Conhecimento; Desenvolvimento Ge-
rencial; Educação e Docência; Ética e 
Cidadania; Gestão de Pessoas; Gestão 
de Políticas Públicas; Gestão Estratégica; 
Governança e Gestão de Riscos; Governo 
Digital e Transparência; Inovação; Lo-
gística e Compras Públicas; Orçamento 
e Finanças; Políticas Públicas Setoriais; 
Tecnologia da Informação; e Transferên-
cias Voluntárias.

Entre as opções ofertadas, destaque 
para os cursos de Introdução à Libras, 
Noções Gerais de Direitos Autorais, Éti-
ca, Lei de Acesso a Informação, Controle 
Social e Introdução ao Estudo da Econo-
mia, Governo Aberto e Gestão de Risco 
no Setor Público. Todos os cursos dão di-
reito a certificado de conclusão ao aluno 
que obter o mínimo de 60% de aprovei-
tamento nas atividades.

Aqui é possível acessar a página de 
inscrição para ver as informações sobre 
cada curso e dados sobre público-alvo, 
carga horária, conteúdo programático, 
objetivos de aprendizagem e metodolo-
gia.

É importante informar que todas as 
capacitações oferecidas são autoinstru-

cionais e por isso, não contam com a 
presença de tutores para tirar dúvidas 
de conteúdo nem possibilitam a intera-
ção com outros participantes. Os módu-
los trazem leitura do conteúdo online, 
material de apoio e exercícios de ava-
liação.

O curso pode ser realizado em smar-
tphones e tablets, pois a plataforma é 
responsiva e permite a adaptação do 
conteúdo a diferentes formatos e tama-
nhos de telas.

EVG – É uma iniciativa que consiste 
em um conjunto de serviços disponibi-
lizados em um Portal Único de Escolas 
de Governo. O Portal surgiu em 2017, 
como a proposta para superar a frag-
mentação dos serviços de hospedagem 
e gestão acadêmica, buscando garantir 
a continuidade dos serviços de capaci-
tação a distância do serviço público e 
solucionar problemas estruturantes que 
tenham origem na oferta descentraliza-
da de cursos.

Para o servidor ou cidadão que busca 
capacitação no serviço público, a EVG 
oferece um catálogo de cursos unifica-
do das principais escolas de governo e 
centros de capacitação da Administração 
Pública. Confira no link: https://www.es-
colavirtual.gov.br/

Fonte: ENAP

Candidato incapacitado para
teste físico não pode permanecer

em concurso público, diz TRF1

Aprovado no VII Concurso Público do 
TRF 1ª Região para o cargo de Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Espe-
cialidade Segurança e Transporte, um 
candidato que sofreu acidente de carro 
17 dias antes do Teste de Aptidão Física 
(TAF) recorreu à Justiça Federal para re-
marcar a data do exame.

Diante do ocorrido, o concorrente 
fraturou o pé esquerdo, ficando impos-
sibilitado de fazer esforço físico por, no 
mínimo, 30 dias, de acordo com laudo 
médico. A banca examinadora rejeitou a 
solicitação de adiamento do teste, o que 
resultou na interposição de mandado de 
segurança por parte do para garantir a 
remarcação.

A Corte Especial do TRF 1ª Região, 
por unanimidade, entendeu que o lon-
go prazo da incapacidade do candidato 
causaria prejuízo ao bom andamento do 
certame, com significativo atraso do cro-
nograma e alteração na data final e na 
de publicação do resultado homologado.

Para a relatora, desembargadora fede-
ral Maria do Carmo Cardoso, o candidato 
obteve êxito em ser aprovado na prova 
objetiva do concurso, mas, “ainda que o 
acidente tenha sido involuntário ou fa-
tídico ou que decorra de força maior ou 
caso fortuito, o longo período de tempo 
necessário para sua reabilitação — 30 
dias, que poderiam perfeitamente ser 
prorrogados — inviabilizaram sua per-
manência no certame”.

Ao negar o pedido do candidato, a 
magistrada argumentou que os mesmos 
princípios da razoabilidade e da isonomia 
que foram citados pelo impetrante para 
garantir o adiamento do exame também 
resguardam os demais inscritos e aprova-
dos no concurso. (Fonte: TRF1)


