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EJud4 EaD > Itinerário de Assistentes - Temas Recorrentes na Fase de
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25 de fevereiro de 2022 11:15
Para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>
Cco: SERVIDORES <servidores@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Secretaria Executiva <escola@trt4.jus.br>, Escola
Judicial - Formacao Administrativa <ej.formacaoadministrativa@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Formacao e
Aperfeicoamento <ej.formacaojuridica@trt4.jus.br>, Escola Judicial - Núcleo de EaD <ej.ead@trt4.jus.br>, SEGESP
Adicional de Qualificacao <ej.aq@trt4.jus.br>, Secretaria de Comunicacao Social <secom@trt4.jus.br>

ITINERÁRIO DE ASSISTENTES - TEMAS RECORRENTES NA FASE DE
CONHECIMENTO - T1/2022
Inscrições abertas até as 12h do dia 04/03/2022, neste link
(entre com seu login e senha da rede > menu Inscrições > aba Inscrições Abertas).
Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo Sistema EJudTRT, consulte
o tutorial disponível aqui.
Período de Realização: 07/03 a 05/04/2022. Encontros síncronos (aulas
telepresenciais), pela plataforma Zoom, nos dias 15, 22, 29/03 e 05/04/2022
(terças-feiras), das 10h às 12h.
Modalidade: EaD Colaborativo, com atividades semanais assíncronas e com
aulas telepresenciais (síncronas).
Local: Ejud4 On-Line.
Tutor: Marcos Rafael Pereira Pizino, Juiz do TRT4.
Ementa: Salário e Remuneração. Duração do Trabalho. Suspensão e
Interrupção do Contrato. Extinção do Vínculo de Emprego.
Conteúdo Programático:
Salário e remuneração: Gorjetas. Salário mínimo, salário profissional,
piso salarial e salário normativo. Adicionais. Salário-utilidade. Natureza
salarial ou indenizatória da parcela. Garantias de proteção ao salário.
Redução proporcional de salário e jornada durante a pandemia. Benefício
emergencial de preservação do emprego e da renda. Ajuda
compensatória mensal. Equiparação salarial.
Duração do Trabalho: Limitação da jornada. Tempo à disposição. Controle
de jornada. Registro de ponto por exceção. Trabalho intermitente. Horas in
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itinere. Sobreaviso e Prontidão. Trabalho extraordinário. Compensação e
banco de horas. Empregados excluídos da duração da
jornada. Teletrabalho. Regime de trabalho parcial. Intervalos.
Suspensão e Interrupção do Contrato: Hipóteses de suspensão e
interrupção do contrato. Casos controvertidos. Suspensão temporária do
contrato durante a pandemia. Benefício Emergencial na suspensão do
contrato. Garantia de emprego na suspensão do contrato durante a
pandemia.
Extinção do Vínculo de Emprego: Hipóteses de encerramento do
vínculo de emprego. Dispensa discriminatória. Força maior e fato do
príncipe durante a pandemia. Obrigações decorrentes do encerramento.
Carga Horária: 30 horas-aula.
Público-alvo: Assistentes de Juízes/as e de Desembargadores/as do TRT4.
Nº de vagas/participantes: 40 vagas.
Avaliações:
- Avaliação de aprendizagem: será realizada ao longo do processo, com
base no critério das atividades programadas dentro do ambiente virtual. A
nota final será composta pela média das notas obtidas em cada uma das
atividades. Para aprovação, o/a aluno/a deverá realizar todas as
atividades programadas e alcançar nota final igual ou superior a 70
pontos, o que corresponde a um mínimo de 70% do rendimento total
proposto.
- Avaliação de reação.
Certificação:
- Terão direito à certificação os/as servidores/as que acessarem as
atividades (ao vivo), na Ejud4 On-Line, no link do ambiente do
curso, realizarem todas as atividades propostas e obtiverem 70
pontos ou mais na média das atividades;
- A frequência nos encontros telepresenciais será registrada
automaticamente quando do acesso ao link da transmissão do
evento, disponível no ambiente da Ejud4 On-Line. O registro não
será processado caso o acesso se dê diretamente para a sala
do Zoom, sem ter passado pelo ambiente do curso na Ejud4 On-Line;
- Não serão certificados/as alunos/as que já tenham obtido
certificação na turma de 2021.
Plataforma Zoom:
- Será necessária a prévia instalação, pelo/a participante, do
aplicativo Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser
utilizado, conforme orientações constantes neste link.
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic
deverá ser contatada, via sistema Assyst.
- O acesso à EJud4 On-Line e aos encontros pela
plataforma Zoom devem ser feitos pelo navegador da internet aberta,
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e não pelo ETR (Estação de Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual,
sob pena de bloqueio do acesso ao usuário.
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.

Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da da Agenda da
ONU 2030
***
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/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
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