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O corregedor regional da Justiça Federal da 
1ª Região, desembargador federal João Batista 
Moreira, participará do “XXXI Congresso Brasileiro 
de Direito Administrativo” como debatedor 
do 6° Painel que tem como tema “Concessões 
e parcerias em cenário de crise: desafios na 
conciliação de segurança jurídica e promoção do 
desenvolvimento”, no dia 27 de outubro. 

O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Administrativo (IBDA), será realizado 
entre os dias 25 e 27 de outubro. A programação 
do Congresso foi elaborada com o intuito de 
analisar o instrumental jurídico apto a fornecer 
suporte para o alcance dos objetivos trazidos pela 
Constituição, notadamente a promoção do bem 
de todos e o desenvolvimento do País. Tem como 
objetivo possibilitar aos estudiosos a participação 
produtiva em discussões com grandes nomes 
do Direito Público nacional, visando identificar, 
compreender e refletir sobre os desafios que 
marcam a Administração Pública atual. [Leia mais] 

Seccional do DF abre vagas 
para formação de conciliadores

O Centro Judiciário de Conciliação do Distrito Federal 
(Cejuc/DF) divulgou na última quarta-feira, dia 20, 
edital para mais um processo seletivo de formação e 
cadastro de conciliadores voluntários na Seção Judiciária 
do Distrito Federal (SJDF). As inscrições são gratuitas e 
poderão ser feitas no período de 21 a 27 de setembro 
mediante envio de ficha devidamente preenchida para o 
e-mail conciliador.df@trf1.jus.br. Serão disponibilizadas 
20 vagas. 

Podem participar, do processo seletivo, graduados 
em curso de ensino superior de instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Dentre 
as diversas etapas da seleção, o candidato passará por 
entrevista pessoal, que será realizada nos dias 28 e 29 de 
setembro.

No dia 2 de outubro, conforme previsto no edital do 
certame, será divulgada, por meio eletrônico e nos murais 
de informação da SJDF, a lista dos vinte classificados que 
participarão do curso de capacitação. Confira a íntegra 
desta matéria no portal do Tribunal, em "Notícias".  

Corregedor João Batista Moreira participará do XXXI 
Congresso Brasileiro de Direito Administrativo 

Veja o balanço das comemorações  
dos 3 anos do SEI 

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) encerra 
nesta sexta-feira, dia 22 de 
setembro, a campanha em 
comemoração aos três anos 
da implantação do Processo 
Administrativo Eletrônico 
– Sistema Eletrônico de 
Informações (PAe-SEI) na 
Primeira Região. Ao longo das 
duas semanas da ação foram 
destacadas as principais vantagens da versão atual 
da ferramenta e os bastidores da implantação, além 
de atualizada a Hotpage do sistema com o manual 
do SEI 3.0, tutorais em vídeos dos procedimentos 
mais comuns e um “tira-dúvidas” no formato de 
perguntas e respostas. 

Em depoimentos encaminhados aos e-mails de 
todos os usuários da Primeira Região, servidores 
ressaltaram diversas mudanças positivas, nas 
rotinas de trabalho, que vieram com a implantação 
do SEI. Foi o caso da diretora da Secretaria de Bem 
Estar Social (Secbe), que avaliou a relevância do 
sistema para os trabalhos do Pro-Social. “Permitiu 
eficiência, transparência e qualidade dos serviços 
prestados pelo Pro-Social. Hoje nós temos um 
controle sereno e tranquilo do processo em todas 
as unidades que ele está tramitando”, ressaltou a 
servidora. 

Da Seção Judiciária do Pará (SJPA), o servidor 
Elber de Almeida Siqueira, do Núcleo de Recursos 
Humanos da seccional, ressaltou a aproximação 
entre as unidades da Primeira Região possibilitada 
pelo SEI. “Não só da seccional com o Tribunal, como 
também da seccional com as subseções”, afirmou. 
“Eu chamo isso de uma democratização de acesso 
aos processos administrativos”, destacou. 

Outros colaboradores da Justiça Federal da 1ª 
Região também manifestaram opinião a respeito 
do sistema, e os vídeos divulgados ficarão 
disponibilizados na Hotpage do SEI.

Vale lembrar que esse ambiente virtual, fixo, 
contém as principais normas que regem o Processo 
Administrativo Eletrônico na Primeira Região, dicas 
e o contato da unidade gestora para o caso de 
dúvidas ou sugestões. SEI! Há três anos fazendo a 
diferença no seu dia a dia. 
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