
Aniversariantes
Hoje: Carlos Alberto Gomes da Silva (Juiz federal da 3ª Relatoria da 1ª Turma 
Recursal), Mabel Nascimento Pereira (Irecê), Maiara Ariella Beliz de Queiroz (Bom 
Jesus da Lapa), Mariana Ponde de Goes Ramos (Numan) e Etevaldo Silva de Almei-
da (Alagoinhas).
Amanhã: Fernanda Oliveira Nascimento Neves (Guanambi), Rosemari Sabino dos 
Santos (5ª Vara), Adervan Brandao Neves (Itabuna), Beatriz Rodrigues da Silva 
(Bom Jesus da Lapa) e Luciana Pedreira Santos Liberato (23ª Vara).
Domingo: Ávio Mozar José Ferraz de Novaes (Juiz Federal da 12ª Vara), Cloves de 
Araújo Lefundes Júnior (Feira de Santana), Andréia Gomes Bicalho (23ª Vara), Jayr 
Figueiredo dos Santos Junior (Feira de Santana) e Raquel Ribeiro da Cruz (Irecê).
Segunda-feira: Pedro Braga Filho (Juiz federal da 19ª Vara), Cecília Vicentini Ewald 
Lima (24ª Vara), Ricardo Figueiredo Lima (7ª Vara), Giovanna Gomes Miranda (Je-
quié) e Jessica Ramos da Silva (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!
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Aviso importante do NUBES
sobre vacina da gripe H1N1

O NUBES informa que o Conselho 
Deliberativo do Pro-Social autorizou o 
pagamento das despesas realizadas com 
a aplicação da vacina contra o vírus da 
gripe H1N1 – TETRAVALENTE (CEPAS 
2021), em sistema de reembolso, na 
modalidade livre escolha, exclusivamen-
te aos titulares do Programa, no valor 
máximo de R$ 100,00.

Assim sendo, o beneficiário titular 
deverá se dirigir a uma clínica de sua 
preferência para tomar a vacina, efe-
tuar o pagamento, solicitar Nota Fiscal 
em que conste o valor, o tipo de va-
cina aplicada e o nome do beneficiá-
rio, e requerer o reembolso através de 
P.A.-SEI a ser encaminhado à SEFAT/
SJBA. 

Para maior comodidade dos servido-
res e magistrados, o núcleo fez uma par-
ceria com o Laboratório Labchecap, em 
Salvador, que oferecerá o serviço de va-
cinação contra gripe H1N1 (tetravalente) 
nas unidades de Vilas do Atlântico, Itai-
gara/Kids, Barra, Caminho das Árvores e 
Horto Florestal do referido laboratório, no 
valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), 
para titulares e dependentes, mediante 
apresentação da carteira do Pro Social, e 
para os demais magistrados e servidores, 
que não aderiram ao pro social, mediante 
apresentação da carteira funcional. 

ATENÇÃO!!! Todos deverão levar à 
unidade de vacinação a declaração, de-
vidamente preenchida, que foi encami-
nhada via e-mail pela SECAD.

Acervo Biblioteca do CJF - mais de 
20 mil títulos com acesso virtual

Mesmo com suas instalações físicas 
fechadas, em decorrência das medidas 
de controle da pandemia da Covid-19, a 
Biblioteca do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF) mantém disponível o seu acervo 
por meio da pesquisa pela internet e pela 
Central de Atendimento ao Juiz Federal 
(CAJU). Mais de 20 mil títulos especiali-
zados na área do Direito e da Justiça Fe-
deral podem ser acessados virtualmente 
por magistrados nas bases de dados. 

O acervo da Biblioteca do CJF abri-
ga livros e periódicos jurídicos, obras de 
referência, publicações oficiais, coleção 
de atos normativos, bases de dados na-
cionais e estrangeiras, e-books, coletâ-
neas de jornais, materiais especiais em 
CD-ROMs, gravações em DVDs e fitas 
de vídeo. A unidade também oferece ao 
visitante uma coleção de publicações es-
peciais sobre eventos promovidos pelo 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ/CJF), 

e obras específicas para magistrados fe-
derais e estaduais que estão desenvol-
vendo teses de Mestrado e Doutorado, 
como a Revista dos Tribunais, Proview, 
HeinOnline, vLex e, em breve, novas ba-
ses de dados. 

A diretora de Divisão de Biblioteca e 
Editoração do CJF, Maria Aparecida de 
Assis Marks, explica que as bases de 
dados são cuidadosamente seleciona-
das para atender às necessidades dos 
magistrados e das bibliotecas da Justi-
ça Federal.  “Agora estamos trabalhando 
para que os nossos juízes tenham acesso 
às publicações do portal Capes. Desde 
o ano passado firmamos parceria com a 
Escola Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados (ENFAM). Gra-
ças a esse trabalho foi possível ampliar 
o nosso acervo digital e o atendimento, 
e agora os juízes estaduais também têm 
acesso aos serviços prestados pela Bi-
blioteca”, esclarece a gestora.  

A Biblioteca do CJF também atua em 
rede cooperativa com as bibliotecas da 
Justiça Federal.  

Visite a página e saiba mais no link: 
https://www.cjf.jus.br/cjf/biblioteca/

Esta matéria está associada ao ODS 
16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Inscrições abertas para palestra e 
treinamento sobre o Teams

A Seção de Desen-
volvimento e Avaliação 
de Recursos Humanos 
(SEDER-BA) informa 
que a Seção de Ações 
Educacionais Virtuais 
– Seavi está com as se-
guintes capacitações, 
voltadas a aquisição de 
conhecimentos básicos 
e intermediários acerca 
do aplicativo Microsoft 
Teams: a Palestra  “Co-
nhecendo o Teams” (Live) e o Treinamen-
to “Teams - aprofundando conhecimen-
tos”  - Turmas 1 e 2/2021.

Confira abaixo maiores informações 
sobre cada evento:

Live “Conhecendo o Teams” - a pa-
lestra tem como público-alvo servidores 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, das Seções e Subseções Judiciárias 
vinculadas, que necessitem de conheci-
mentos básicos sobre o aplicativo Micro-
soft Teams.

Esta palestra será ministrada ao vivo 
através do aplicativo Microsoft Teams, 
pelo facilitador Carlos Augusto Jorge 
Marques, sem necessidade de pré-Inscri-
ções.  O link de acesso será disponibiliza-
do no próprio dia do evento.

A live acontecerá no dia 22/04/2021, 
das 14 às 15h30hs.

Treinamento “Teams - aprofundando 
conhecimentos” - Turmas 1 e 2/2021 
-  a capacitação tem como público-alvo, 
preferencialmente, servidores  que te-
nham assistido à Palestra “Conhecendo o 
Teams” ou que já possuam conhecimen-
tos básicos sobre o aplicativo.

O treinamento contará com duas tur-
mas, cada uma com 100 vagas, e será 
realizado nas seguintes datas:

• TURMA 1: 23/04 a 26/04/2021, 
das 14 às 15h30hs.

• TURMA 2: 03/05 a 06/05/2021, 
das 14h às 15h30hs.

O curso tem carga horária de 6h e 
acontecerá na modalidade “on-line” ao 
vivo (EAD síncrono), via aplicativo Micro-
soft Teams.

As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 20 de abril, por meio do link: 
https://portal.trf1.jus.br/main.jsp?lumPa
geId=FF8080812DECAB68012DF09D
13DD392A

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinciden-
te à realização do curso.

Esta matéria está associada ao ODS 
4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho 
Decente e Crescimento Econômico).
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