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4ª Vara Federal em Salvador
agora é 100% digital

Inscrições para 
processo seletivo de 

estágio para estudantes 
de nível superior 
termina dia 25

A Seção Judiciária da Bahia encerra 
na próxima sexta-feira, dia 25, o novo 
processo seletivo de estágio para estu-
dantes de nível superior dos seguintes 
cursos: Administração, Arquitetura, 
Análises de Sistemas, Ciências Contá-
beis, Direito, Letras, Pedagogia e Secre-
tariado.

Além de preenchimento das vagas 
disponíveis e formação de cadastro re-
serva da Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, o processo também é voltado 
para as subseções judiciárias de Bar-
reiras, Bom Jesus da Lapa, Campo For-
moso, Itabuna, Irecê, Jequié, Teixeira de 
Freitas e Vitória da Conquista.

A inscrição no processo seletivo é 
aberta aos estudantes regularmente ma-
triculados nos referidos cursos e nas ins-
tituições de ensino superior que possuem 
convênio com esta Justiça Federal de Pri-
meiro Grau na Bahia, na forma descrita 
no item 1.1.3 do Edital N. 01/2020, dis-
ponível no link: https://bit.ly/2H0d4Vm

É necessário que os interessados este-
jam matriculados nos seguintes períodos/
semestres: a) Curso de Direito, cursando 
do 5º ao 7º períodos/semestre; b) Cursos 
de Administração, Ciências Contábeis, 
Letras, Pedagogia ou Secretariado, cur-
sando do 3º ao 6º períodos/semestre; c) 
Curso de Análises de Sistema, cursando 
do 4º ao 7º períodos/semestre.

As inscrições serão realizadas no pe-
ríodo de 18/09/2020 a 25/09/2020, 
através do site da Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia (https://portal.
trf1.jus.br/sjba/ - seguindo a sequência 
Concursos > Estágio > Seção Judiciária 
da Bahia), sendo a abertura das inscri-
ções às 12 horas do dia 18 de setembro 
de 2020 e o encerramento das inscri-
ções às 12 horas do dia 25 de setembro 
de 2020.

As inscrições serão efetivadas exclu-
sivamente através do preenchimento do 
formulário de inscrição, disponível no link 
https://portal.trf1.jus.br/sjba/concursos/
estagios/secao-judiciaria-da-bahia.htm

Para acessar e preencher o formulário 
de inscrição faz necessário possuir conta 
no gmail, vez que foi criado utilizando o 
Google forms.

No último dia 16, a 4ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Bahia, em Salvador, 
atingiu a meta de migração de todos os 
seus processos físicos para a plataforma 
eletrônica. Com isso, a unidade se torna 
a primeira vara federal 100% digital de 
toda a 1ª Região. Todos os processos da 

Vara, estejam eles suspensos ou não, tra-
mitam hoje no sistema Processo Judicial 
Eletrônico - PJe.

Esse esforço se iniciou em meados 
de março e hoje, depois de seis me-
ses, está totalmente concluído. Durante 
esse período, três servidores da 4ª Vara 
– Fábio Bispo, Leandro Estrela e Joel 
Costa – assumiram espontaneamente 
a digitalização dos autos, organização 
dos arquivos e migração dos processos, 
tarefas executadas com apenas dois 

scanners, um deles emprestado pela 3ª 
Vara Federal. 

Entre 30 de junho e 23 de julho, 
em trezes dias úteis, a equipe da 4ª 
Vara contou com o reforço do Projeto 
de Digitalização da Direção do Foro, ge-
renciado pelo Diretor do NUCJU, Félix 
Barbosa Aguiar, com 12 terceirizados e 
quatro escâneres, havendo sigo digitali-
zados, pela referida equipe, 368 volu-
mes de autos, correspondentes a 134 
processos.

E todo os esforços foram recompen-
sados: de acordo com o PJeômetro, a 
4ª Vara Federal da Seção Judiciária da 
Bahia é pioneira no TRF da 1ª Região 
ao ser 100% digital. É uma conquista 
que deve ser celebrada, pois o processo 
digital é dinâmico e a migração de pro-
cessos físicos para a plataforma digital 
contribuirá ainda mais para que se possa 
desenvolver um trabalho cada vez melhor 
e cumprir o tão importante papel de en-
tregar uma prestação jurisdicional célere 
e de muita qualidade.

Novo layout na aba Transparência
do portal da SJBA

Manual de orientação 
de procedimentos para 
os cálculos na Justiça 
Federal está disponível 

no portal do TRF1
O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião informa aos magistrados diretores de 
foro da JF1 que disponibilizou, no portal 
do Tribunal, o Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justi-
ça Federal, aprovado pela Resolução 267 
de 2013 do Conselho da Justiça Federal 
(CJF). A disponibilização do Manual cons-
ta da edição da Resolução CJF 658, de 10 
de agosto de 2020, que dispõe, também, 
sobre a alteração do referido documento.

A partir de agora, para visualizar o 
Manual, basta acessar o portal do TRF1, 
no menu Processual > Cálculo de Cus-
tas e Despesas Processuais > Manual 
de orientação de Procedimentos para os 
cálculos na Justiça Federal (Resolução 
CJF 658), onde consta o inteiro teor da 
Resolução 658.

O Manual de Orientação de Procedi-
mentos para os Cálculos na Justiça Fe-
deral está disponível, também, no portal 
do CJF, no menu > Manual de Cálculos.

A página da Transparência do Portal da Seção Judiciária da Bahia está de cara 
nova, com um layout mais claro e leve para atender às necessidades de acesso à 
informação. O resultado pode ser conferido na íntegra no seguinte link: https://bit.
ly/3iT4RjX

Aniversariantes: Hoje: Henrique Au-
gusto Beltrão Carneiro (Itabuna) e So-
raia Maria Santos Carvalho (5ª Vara). 
Amanhã: Juiz federal Tiago Borré (9ª 
Vara), Orlando Gonçalves Bittencourt 
(NUMAN), Adriana Souza Daniel (NU-
COM), Maria Eliana Brito de Oliveira 
(14ª Vara) E Leticia Negrao de Sousa 
(NUCGP). Parabéns!!!
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