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

 
 

A PLATAFORMIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
 

Inscrições abertas até o dia 06/06/2022, 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.

Data: 10/06/2022 (6ª-feira). 

Horário: 10h às 12h. 

Modalidade: Encontro telepresencial. 

Local: EJud4 On-Line, onde será informado o link da sala na Plataforma Zoom. 

Docente: Paulo Roberto Dornelles Junior, Juiz do TRT4. 

Ementa: Tecnologia, Trabalho e Economia. Plataformas de Trabalho. Terminologia e
Conceitos. Algoritmo. Big Data. "Sharing Economy". A Plataformização do Trabalho.
Breve nota: COVID-19. O Conceito de Empregado. Construção Histórica. A OIT. O
Direito Comunitário. Uma Lupa: os Elementos do Conceito. Subordinação e
definição histórica legal. Ciências comportamentais: "nudges". Respostas Judiciais.
Fenômeno Internacional. Modelos Abertos. Casuística: Espanha, Itália, Rússia e
Brasil.

Carga Horária: 2 horas-aula. 

Público-alvo: Magistrados/as e Assistentes/Assessores/as de Juízes/as e de
Desembargadores/as. 

Nº de vagas/participantes: 25 vagas. Caso haja mais interessados/as do que o nº
de vagas disponíveis, será realizado sorteio. 

Avaliações: 

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://docs.google.com/presentation/d/1NYXm4Kek4hIAMJdUteyVUZpBca2mK5mS/edit?usp=sharing&ouid=108347958376912368171&rtpof=true&sd=true
https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2689
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- Avaliação de aprendizagem: Avaliação de aprendizagem mediante
participação ativa em aula* e resposta à questão discursiva.
- Avaliação de reação.
* A webcam individual deverá estar ligada durante toda a exposição, salvo
situações justificadas.

Certificação: 
- Terão direito à certificação os/as servidores/as que acessarem a atividade (ao
vivo), na EJud4 On-Line, no link do ambiente do curso, que participarem
ativamente da aula e que responderem a avaliação de aprendizagem no
sistema.
- A frequência nos encontros telepresenciais será registrada automaticamente
quando do acesso ao link da transmissão do evento, disponível 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.

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 razão da metodologia de aula, os/as alunos/as
deverão logar-se com equipamentos que possuam câmera e microfone.
- 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.

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

OBSERVAÇÕES (COM RELAÇÃO AOS/ÀS SERVIDORES/AS): 
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 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. 

 

 
Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da Agenda da ONU 2030:

Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
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***
 

Calendário 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

