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PALESTRA ON-LINE
SIMULAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL

Para realizar sua autoinscrição, clique aqui ou acesse a
Ejud4 On-line > Capacitação On-line > Transmissões On-line.

Após preencher a sua identificação de usuário e senha,
clique em "Inscreva-me", na parte inferior da página, 

O link da transmissão estará disponível neste local 30 minutos antes do início do
evento.   

Data: 29/05/2020 (6ª-feira)

Horário: 17h30min às 19h

Local: Link disponibilizado na Ejud4 On-line

Modalidade: EaD - Transmissão On-line.

Objetivo: Em continuidade ao encontro realizado no dia 08/05/2020, que 
apresentou as ferramentas Google Meet e AUD4, o evento pretende simular 
uma audiência telepresencial utilizando as plataformas digitais disponibilizadas 
pelo TRT da 4ª Região. A simulação contará com a participação da Juíza do 
Trabalho Maria Cristina Santos Perez. O objetivo é compartilhar essa 
experiência, contribuindo para a solução de dúvidas, desde a preparação até a 
realização de uma audiência por videoconferência. 

Palestrantes: Maria Cristina Santos Perez, Juíza do TRT4; Natacha Moraes de 
Oliveira e Pablo Barros, Servidores do TRT4.

Carga Horária: 1,5 hora-aula

Público-alvo: Magistrados e Servidores do TRT4.

Nº de vagas/participantes: Ilimitado.

Certificação: Condicionada à frequência mínima e ao preenchimento da
Avaliação de Reação, disponível no ambiente de transmissão da palestra, na
Ejud4 On-line.

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2212
http://ead.trt4.jus.br/


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

OBSERVAÇÕES (EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES):
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.

***

Site:
www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

Instagram:
www.instagram.com/ejud4

Canal no Youtube: Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EaD
https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg
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