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 SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
 ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA SER

EDITAL

Concurso de Fotografia com o tema: "Minha mãe bem na foto".

1. O Programa Promoção do Saber, Bem-Estar e Reconhecimento do Servidor (Programa SER), vinculado à Presidência do
Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio da Secretaria Geral da Presidência, e coordenado pela Assessoria de Ação
Social (AAS), vem publicitar que estará realizando concurso de fotografia no âmbito do Poder Judiciário baiano;

2. Com o tema "Minha mãe bem na foto", o Concurso constará do envio de uma 01 (uma) fotografia digitalizada, em tamanho
original 20x30 cm e resolução mínima de 300 dpi e máxima de 400 dpi;

3. A fotografia deve ser enviada ao Programa SER, no endereço eletrônico programaser@tjba.jus.br, entre os dias 16 e 30 de
abril de 2018. Ressalte-se que somente serão validadas as imagens apropriadas ao tema "Minha mãe bem na foto";

4. Cada servidor somente poderá participar do concurso com uma fotografia e, ao enviá-la, deve informar nome, cadastro
funcional, lotação e comarca, caso contrário não terá a inscrição confirmada;

5. O envio do e-mail será considerado como adesão a este regulamento e é totalmente gratuito e independe de qualquer
outra condição, a não ser a especificada neste regulamento;

6. As fotografias serão selecionadas por uma comissão indicada pela Coordenação do Programa SER e formada de
representantes da Assessoria de Ação Social; Secretaria Judiciária; Assessoria de Comunicação Social; e da Assessoria de
Cerimonial da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia;

7. A divulgação do resultado será no dia 11 de maio de 2018, em nota publicada no Portal do Tribunal de Justiça da Bahia,
pela Assessoria de Comunicação Social, e o servidor cuja fotografia vencer o concurso receberá um prêmio cedido por
parceiros do Programa SER;

8. Os participantes desde já autorizam o Programa SER a publicar as fotografias, bem como os seus respectivos nomes, pelo
prazo de até 12 (doze) meses contados a partir do início desse concurso, em território brasileiro. Serão publicadas, na Página do
Programa SER, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, as 10 primeiras fotografias escolhidas pela comissão;

9. Serão, automaticamente, desclassificados os participantes em cujas fotografias contenham mensagens e imagens ofensivas,
de racismo ou de baixo calão; não preencherem qualquer outro requisito deste regulamento; apresentarem fraude ou mera
tentativa, a exemplo do uso de programas de edição de imagens; ou os participantes que enviarem mais de uma fotografia;

10. O Programa SER fica dispensado, desde já, de comunicar as desclassificações.

Salvador, 13 de abril de 2018.

VANESSA SANTOS TRAVESSA
Coordenadora da Assessoria de Ação Social

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 GABINETE

PORTARIA Nº 127/2018

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com
fundamento no art. 187 da Lei Estadual nº 9.433/05 e no art. 108, caput, e §1º da Lei Estadual nº 12.209/2011,

RESOLVE

INSTAURAR o competente Processo Administrativo Sancionatório, sob o nº 2018/13448, em desfavor da empresa COMERCIAL
SUPER PREÇOS ONLINE LTDA, CNPJ 21.250.321\0001-14, estabelecida na Alameda Tamoio, n° 96 A- Térreo, Campina de
Brotas, Salvador-BA, CEP 40.475-740, com a finalidade de apurar, por meio da Comissão Processante instituída pela


