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Ejud4 EaD > INDICAÇÕES: Itinerário para Assistentes de 1º Grau – Módulo
Gestão do Trabalho e Elaboração de Minuta de Sentença - T2/2021 
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Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
ITINERÁRIO PARA ASSISTENTES DE 1º GRAU

MÓDULO GESTÃO DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE
SENTENÇA - T2/2021

 
 

Juízes de 1º Grau podem indicar, até o dia 11/11/2021, Assistentes
que possuam disponibilidade de realização do curso nas datas

programadas, por meio de formulário disponível neste link.
 
 

Período de Realização: 17/11 a 09/12/2021, com atividades a distância (pela
Ejud4-On-Line) e ao vivo (telepresenciais, pelo Zoom), nos seguintes dias e
horários:

17/11/2021: 10h às 12h e 14h às 16h
18/11/2021: 10h às 12h 
25/11/2021: 10h às 12h e 14h às 16h 
26/11/2021: 10h às 12h e 14h às 16h30min 
03/12/2021: 10h às 12h e 14h às 16h

Modalidade: EaD Colaborativo. 

Docentes: Mateus Crocoli Lionzo, Juiz do TRT4; Daniel Garbin, Consultor e
Coaching.

Ementa: Gestão do Trabalho do Assistente de Juiz. Responsabilidade
compartilhada. Organização do tempo por tarefas: Importância da organização
e disciplina para quem atua em casa. Teletrabalho. Desenvolvimento de
estratégia para eliminar a procrastinação. Gestão do Trabalho. Mapeamento do
resíduo e estratégias. Elaboração e discussão sobre o fluxo de trabalho do
Assistente de Juiz, identificando potenciais melhorias a serem implementadas.
Apresentação das vantagens e desvantagens dos editores de texto.
Apresentação das ferramentas do PDF e do NovaJus.  Estratégias para
otimizar a redação de sentenças. Técnica de elaboração de minuta de
sentença. Comunicação. Trabalho em equipe.

Carga Horária: 33,5 horas-aula, sendo 18,5 h/a telepresenciais e 15 h/a 
assíncronas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_OeBgd_mVMtgQuI3f6nR-entjAnAly8CCD4IxXLrGfpr8gg/viewform
http://ead.trt4.jus.br/
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Público-alvo: Assistentes de Juízes do TRT4 (que não tenham participado, 
com certificação, das edições anteriores deste curso, oferecidas em 2019 e 
2021), indicados pelos Magistrados.

Nº de vagas/participantes: 13 vagas. Caso haja mais interessados/as do que
o número de vagas disponíveis, será realizado sorteio.

Metodologia: O curso será realizado por meio de atividades individuais e em
grupo, realizadas em tempo real (síncronas), durante as videoconferências, e
de atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente da Ejud4 On-Line. O
estudante deverá estar presente nas videoconferências e dedicar pelo menos 1
hora diária para as atividades assíncronas. Ao longo do curso, diariamente
(nos dias úteis), o aluno será chamado a realizar uma ou mais atividades, com
prazo para conclusão.

Avaliações: Avaliações de Reação e de Aprendizagem (realização das 
atividades previstas em aula, com entrega de material aos docentes, sempre 
que solicitado).

Certificação: Condicionada à frequência mínima de 75% nas atividades 
síncronas e a realização de TODAS as atividades propostas no ambiente
virtual de aprendizagem (atividades assíncronas), COM APROVEITAMENTO e
observando os prazos informados pelos docentes.

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

OBSERVAÇÕES:
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.

***
 

Calendário Anual 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/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg
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