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O Comitê de Combate ao Assédio Moral do TRT4 convida magistrado(a)s e
servidore(a)s para o painel on-line Trabalho, trabalho remoto, pandemia -
Apresentação dos dados pesquisas Fiocruz e Sintrajufe/RS, que será realizado
pelo Sintrajufe/RS no dia 20/05/2021 (5ª-feira), às 18h30min, conforme a
programação a seguir.

Este será o quarto painel integrante da Jornada de Formação "A saúde dos
trabalhadores e das trabalhadoras ameaçada: trabalhar sim, adoecer não”,
composta por seis encontros on-line, de 29/04 a 02/06/2021, sempre às
18h30min.  A programação completa pode ser conferida aqui. 

O evento contará com a parceria de diversos sindicatos na retransmissão. Todos os
encontros serão abertos ao público geral, que poderá acompanhar pelo canal do
Sintrajufe/RS no YouTube, na página do Sintrajufe/RS no Facebook e das entidades
parceiras. Não há necessidade de inscrição prévia. O formulário para registro da
participação será disponibilizado durante o evento.   

Programação: 

20 de maio – 18h30min
Trabalho, trabalho remoto, pandemia - Apresentação dos dados
pesquisas Fiocruz e Sintrajufe/RS" - Sintrajufe/RS 
Painelistas: Maria Juliana Moura Corrêa, pesquisadora ENSP/Fiocruz,
integrante do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Núcleo RS e Rede de
Informações e Comunicação sobre Exposição ao SARS-CoV-2 em
Trabalhadores no Brasil, especialista em Epidemiologia, mestre em Serviço
Social e doutora em Saúde Coletiva; Geraldo Azevedo, médico do trabalho,
assessor de saúde do Sintrajufe/RS.

No painel, serão apresentados e comentados os dados de pesquisas
realizadas nos últimos meses pelo Sintrajufe/RS, uma delas em parceria com a
Fiocruz. Nas pesquisas, foram observadas as características, problemas e
dinâmicas do trabalho remoto em meio à pandemia do novo coronavírus.

https://sintrajufe.org.br/ultimas-noticias-detalhe/de-abril-a-junho-sintrajufe-rs-promove-jornada-de-formacao-em-saude-e-no-trabalho/
https://www.youtube.com/channel/UCYr8nWqeUbqIs8sI5ekTv1w
https://www.facebook.com/sintrajufers


Certificação: A certificação do(a)s magistrado(a)s e servidore(a)s participantes
ficará a cargo do Sintrajufe/RS, mediante solicitação. Para fins de registro, os
certificados deverão ser enviados para o e-mail cursosej@trt4.jus.br. 

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

Descrição acessível: Card de divulgação do evento, com o logotipo do Sintrajufe/RS, título, data e horário do evento, foto e currículo dos dois
palestrantes.

 
***

Próximos painéis da Jornada de Formação "A saúde dos trabalhadores e das
trabalhadoras ameaçada: trabalhar sim, adoecer não”, sempre às 18h30min: 

27/05/2021: Trabalhar sim, adoecer não! 
Painelistas: Álvaro Roberto Crespo Merlo, médico do trabalho, professor na
Faculdade de Medicina da Ufrgs; Fernanda Duarte, psicóloga do trabalho,
pesquisadora no Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da
Universidade de Brasília. 

02/06/2021: Desejar, falar, trabalhar 
Painelista: Ana Magnólia Mendes, psicóloga, professora de Psicologia Social e do
Trabalho na Universidade de Brasília. 

***
 

Calendário de Atividades da Ejud4 - 1º Semestre Letivo 2021:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos

 
Site:

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

mailto:cursosej@trt4.jus.br
https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
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Facebook:

www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
 

Instagram:
www.instagram.com/ejud4 

 
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4

https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg
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