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

Ainda há vagas! Curso Assédio Moral no Trabalho: Vamos Falar sobre Isso? (EaD
Autoinstrucional) 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 9 de maio de 2022 12:32
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
 

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: VAMOS FALAR SOBRE ISSO?
 

Atividade integrante da Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral do
TRT4

 
Inscrições abertas até o dia 10/05/2022, neste link

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

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

 
 

Período de realização: 13/05 a 13/06/2022.

Modalidade: EaD Autoinstrucional.

Local: EJud4 On-Line.

Público-alvo: Magistrados/as e servidores/as do TRT4.

Objetivo: Definir Assédio Moral, identificar situações que ocorrem e suas
consequências para a saúde física e psíquica do/a assediado/a.

Conteúdo Programático:
Unidade 1 - Assédio Moral no trabalho: Definindo assédio moral no
trabalho; Características do assédio moral; Assédio moral segundo o tipo de
agressor; Assédio moral segundo a sua abrangência.
Unidade 2 - Estratégias e elementos para configuração do assédio
moral: Comportamentos que favorecem o assédio moral; Perfil dos
assediadores; Atitudes que contribuem para a humilhação; Elementos para a
existência do assédio moral; Fases e dinâmica do assédio moral.
Unidade 3 - Nem tudo que parece é assédio moral...: O que é assédio
Moral; Burnout; Conflito; Agressões pontuais; Assédio Sexual; O que também
não é assédio moral.

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://docs.google.com/presentation/d/1NYXm4Kek4hIAMJdUteyVUZpBca2mK5mS/edit?usp=sharing&ouid=117151699572773670991&rtpof=true&sd=true
https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2669
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Unidade 4 - Consequência do assédio moral para a saúde do
trabalhador: Assédio moral: um risco para a saúde e segurança dos
trabalhadores; Sintomas psicopatológicos; Sintomas
psicossomáticos; Sintomas comportamentais; Reações a situações de
opressão; O papel do gestor; Como reagir ao assédio moral no trabalho?

Carga Horária: 20 horas-aula.

Nº de vagas/participantes: 200 vagas.

Avaliações: Avaliação de reação e avaliação de aprendizagem.

Certificação: Condiciona-se à realização das atividades avaliativas propostas 
e ao atingimento de 70 pontos ou mais no cômputo geral dessas atividades.

Adicional de Qualificação (para servidores/as): Válido para todos os cargos
do TRT4.

📌 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."

 

  
Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3 (Saúde e Bem-

Estar) da Agenda da ONU 2030. 
 

***
 

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

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
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*** 
Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2) Selo do ODS nº 3

da Agenda da ONU 2030 (Saúde e Bem Estar), quadrado na cor verde, com a ilustração, na cor branca, de uma linha de vida e de um

coração; Fim da descrição


