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

Ejud4 EaD: Palestra On-line - Todo retorno é um recomeço 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 29 de outubro de 2020 12:27
Rascunho

 
PALESTRA ON-LINE

TODO RETORNO É UM RECOMEÇO
 

Autoinscrição por meio deste link, até as 12h do dia 03/11/2020
 

Data: 04/11/2020 (quarta-feira)

Horário: 15h às 16h30min

Local: Ejud4 On-line 

Modalidade: EaD - Transmissão On-line.

Conteúdo Programático:
- Contextualização sobre o momento e sobre o retorno das atividades;
- Entender melhor as nossas emoções (pilares da inteligência emocional);
- Nossos padrões de comportamentos;
- Ferramentas e insights para o equilíbrio emocional no trabalho;
- Produtividade assertiva.  

Palestrante: Daniel Hosken, palestrante, engenheiro, especialista em 
comportamento humano com formação em programação neurolinguística e 
consultor de empresas.

Carga Horária: 1,5 hora-aula

Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4.

Nº de vagas/participantes: 300

Avaliação: A avaliação de aprendizagem será realizada por meio de Registro 
Reflexivo sobre a atividade.

Certificação: Condicionada à frequência mínima e ao preenchimento da
avaliação de aprendizagem.

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

OBSERVAÇÕES (EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES):

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2341
http://ead.trt4.jus.br/
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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/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

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

