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PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO NORMATIVA
PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE PROVAS DIGITAIS
COM ÊNFASE NA GEOLOCALIZAÇÃO E NOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO
MAGISTRADO DO TRABALHO
Não é necessária inscrição prévia
Data: 08/06/2022 (4ª-feira)
Horário: 17h às 19h30min.
Local: Canal da EJud4 no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho das
notificações para receber um aviso sempre que novos conteúdos forem publicados.
Modalidade: Telepresencial.
Debatedores:
- Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti, Juíza do TRT15. Especialista em Direito
Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura e em Economia Social e do
Trabalho pela UNICAMP.
- Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, Juiz do TRT2 e Professor
Universitário. Mestre em Direito.
Mediadora: Eliane Covolo Melgarejo, Juíza do TRT4. Mestre em Direitos Humanos,
Interculturalidade e Desenvolvimento.
Carga horária: 2,5 horas-aula.
Público-alvo:
a) Magistrados/as, servidores/as e estagiários/as do TRT4.
b) Magistrados/as e servidores/as de outros TRTs.
c) Público externo.
Nº de vagas/participantes: Não há limite de participantes.
Como acessar o evento ao vivo: Diretamente no canal da EJud4 no YouTube, na
data e horário indicado, e clicar na transmissão.
IMPORTANTE > MAGISTRADOS/AS E SERVIDORES/AS DO TRT4:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=17d80be8f2&view=pt&search=drafts&permmsgid=msg-a%3Ar-3052861896630528925&dsqt=1&simpl=%23…
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Frequência: Para registro da participação, é indispensável acessar o sistema
EJudTRT, durante a atividade, e fazer a sua inscrição, conforme orientações abaixo*:
- faça o seu login com usuário e senha de rede no sistema EJudTRT;
- na tela de "Inscrições" > "Inscrições abertas" > identifique o curso do qual
esteja participando;
- clique em "Solicitar Inscrição";
- preencha o formulário e conclua a inscrição.
A inscrição servirá como frequência e ficará disponível 30 minutos antes do início
da atividade até 30 minutos depois do encerramento.
Avaliação e Certificação: Terão direito à certificação magistrados/as, servidores/as e
estagiários/as que acompanharem o painel (ao vivo), registrarem a frequência
(conforme orientações acima) e preencherem as avaliações, conforme prazo e
orientações que serão enviadas ao e-mail institucional após o evento.
* Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo sistema
EJudTRT, consulte o tutorial disponível aqui.
IMPORTANTE > MAGISTRADOS/AS E SERVIDORES/AS DE OUTROS REGIONAIS
E USUÁRIOS/AS EXTERNOS:
Frequência: Para registro da participação, é indispensável acessar o sistema
EJudTRT, durante a atividade, e fazer a sua inscrição, conforme orientações
abaixo**:
- acesse o sistema EJudTRT;
- clique no link "não tenho cadastro";
- preencha as informações ali solicitadas e crie uma senha para o primeiro
acesso;
- salve as informações;
- informe o CPF e a senha criada para realizar o login;
- na tela de Inscrições > "Inscrições abertas" > identifique o curso do qual esteja
participando;
- clique em "Solicitar Inscrição";
- preencha o formulário e conclua a inscrição.
A inscrição servirá como frequência e ficará disponível 30 minutos antes do início
da atividade até 30 minutos depois do encerramento.
Avaliação e Certificação:
- Magistrados/as e servidores/as de outros TRTs: Após a conclusão da
atividade, a EJud4 enviará a relação de participantes que tenham feito a
inscrição pelo sistema às respectivas Escolas Judiciais, as quais poderão
certificar a atividade, caso entendam conveniente.
- Público externo: Não haverá certificação.
** Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo Sistema
EJudTRT, consulte o tutorial disponível aqui.
Adicional de Qualificação (para servidores/as): Válido para todos os cargos do
TRT4.
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OBSERVAÇÕES (EM RELAÇÃO AOS 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.
***
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
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=17d80be8f2&view=pt&search=drafts&permmsgid=msg-a%3Ar-3052861896630528925&dsqt=1&simpl=%23…
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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) Card de divulgação do evento, com fundo em
tons de amarelo ouro, logotipo da Escola Judicial do TRT4, título, data e horário do evento, logotipo do YouTube e canal da EJud4, fotos e currículos dos dois
expositores e da mediadora. 3) 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.
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