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Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 

 
 

ITINERÁRIO PARA GESTORES DE GABINETES DE 2º GRAU: OTIMIZAÇÃO DE
PERFORMANCE DE EQUIPE - T1/2022

 
 Inscrições abertas até o dia 19/04/2022, neste link

(entre com seu login e senha da rede > menu Inscrições > aba Inscrições Abertas).
 

Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo sistema EJudTRT, consulte o
tutorial disponível aqui.

  
Período: 25/04 a 10/06/2022. 

Horários: Atividades ao vivo (07 aulas telepresenciais, pela plataforma Zoom),
nos dias 25/04, 29/04, 06/05, 13/05 e 20/05, das 9h às 12h; e dias 27/05 e
03/06, das 9h30min às 12h. 

Local: EJud4 On-Line (o link do ambiente será enviado no e-mail de
confirmação de inscrição). 

Modalidade: Encontros telepresenciais e atividades assíncronas. 

Metodologia: O curso será realizado por meio de atividades individuais e em
grupo, realizadas em tempo real (síncronas), durante as videoconferências, e
de atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente da Ejud4 On-Line, com
prazo para conclusão. 

Docente e conteudista: Daniela Régio Lontra, Psicóloga. 

Conteudista: Douglas Fernando Thiesen, Servidor do TRT4. 

Carga Horária: 27 horas/aula (20 h/a telepresencial e 7 h/a assíncronas). 

Ementa: O conhecimento do perfil comportamental próprio e dos/as 
liderados/as, aliado a técnicas de comunicação, propiciando relacionamento 
interpessoal saudável e a gestão de eventuais conflitos, visando à participação 
da equipe e ao aumento de performance, com qualidade de vida.

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://drive.google.com/file/d/1FGKsl6FnsUp-bQceWmhWAKCcBXsbhUP7/view?usp=sharing
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Público-alvo: Assessores/as e Chefes de Gabinete, preferencialmente a dupla 
do mesmo gabinete, que não tenham participado, com certificação, das 
edições anteriores deste curso, realizadas em 2021.

Número de vagas/participantes: 24 vagas.

Avaliação e certificação: Condicionada à frequência mínima (75%) e à
realização de TODAS as atividades propostas COM APROVEITAMENTO, bem
como à entrega do Plano de Ação e ao preenchimento da Avaliação de Reação
na EJud4 On-Line, até o dia 10/06/2022.

- A frequência será registrada automaticamente quando do acesso ao link
da transmissão dos encontros telepresenciais, disponíveis no ambiente
da EJud4 On-Line. O registro não será processado caso o acesso se dê
diretamente para a sala do Zoom, sem ter passado pelo ambiente do
curso na EJud4 On-Line. 

📌 Curso de natureza gerencial: Salientamos que esse curso cumpre o 
disposto no art. 5º, Seção II, Anexo II, da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de 
maio de 2007, do STF: "É obrigatória a participação dos titulares de funções 
comissionadas de natureza gerencial em cursos de desenvolvimento 
gerencial, a cada dois anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos 
do Poder Judiciário da União." 

Plataforma Zoom:
- Será necessária a prévia instalação, pelo/a participante, do aplicativo 
Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser utilizado, conforme
orientações constantes neste link. 
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic deverá
ser contatada, via sistema Assyst. 
-  O acesso à Ejud4 On-Line e aos encontros pela
plataforma Zoom devem ser feitos pelo navegador da internet aberta, e
não pelo ETR (Estação de Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual, sob
pena de bloqueio do acesso ao usuário. 
- O usuário deverá conectar-se ao Zoom, preferencialmente, utilizando
equipamento que possua câmera e microfones ligados, a fim de participar
de todas as atividades, dinâmicas de grupo e discussões propostas em
aula pela docente. 

Adicional de Qualificação: Válido para todos os cargos do TRT4.

OBSERVAÇÕES:

1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata. 
2. Nos termos do disposto no § 2º do art. 6º da Resolução 159/2015 do CSJT,
não poderão participar de ações de capacitação os servidores/as em gozo de
férias, ou usufruindo as licenças previstas nos incisos I a VII do artigo 81,
detalhadas nos artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 92, os afastamentos previstos
nos artigos 93, 94, 95, 96-A, assim como as licenças dispostas nos artigos 202,
207, 208, 210 e 211, todos da Lei nº 8.112/90.

https://docs.google.com/document/d/1Y3loDVrY9vtriYA9EmNGFtjwT_Yp8yWoDz5cyv6BoM8/edit?usp=sharing
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Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da da Agenda da ONU
2030: Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 

 
***

 
Calendário Anual de Atividades da EJud4:

Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos
 

Site:
https://www.trt4.jus.br/portais/escola

 
Facebook:

www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
 

Instagram:
www.instagram.com/ejud4

 
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4

https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
 

***
Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2) Selo do ODS nº 16 da
Agenda da ONU 2030 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), quadrado na cor azul, com a ilustração na cor branca de uma pomba com um

ramo de oliveira no bico e carregando um malhete nos pés. Fim da descrição.
 

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
https://www.trt4.jus.br/portais/escola
http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

