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CONHECENDO O CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TRT4
Curso livre, com inscrições abertas a qualquer tempo
Para realizar sua inscrição, acesse o curso neste link, preencha seu login e senha e,
em seguida, clique no ícone "Inscreva-me". A partir desses passos, o curso estará
liberado para seu acesso.
Conteúdo Programático:
Unidade 1 - Conceito de Ética
- Introdução;
- Ética. O que é;
- Qual a diferença, então, entre ética e moral?
Unidade 2 - Aplicação Prática da Ética
- Código de Ética dos Servidores do TRT4 - Finalidade e Importância.
- Ética na prática:
- O conhecimento das circunstâncias e das consequências da ação.
Exemplo 1;
- O conhecimento das circunstâncias e das consequências da ação.
Exemplo 2;
- A ação por vontade própria;
- A influência cultural da época;
- As transformações da ética do trabalho.
Unidade 3 - Nosso Código de Ética
- Introdução;
- Princípios e valores;
- Comportamentos à luz dos princípios do Código de Ética dos Servidores do
TRT4;
- Abrangência do NOSSO Código de Ética;
- Direitos dos Servidores;
- Deveres dos Servidores;
- Repúdio à prática de atos contra a dignidade do serviço público;
- Artigos finais.
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Conteudista: Neli Sortica, Servidora do TRT4.
Período de Realização: livre.
Local: EJud4 On-Line.
Modalidade: EaD Autoinstrucional.
Carga horária: 5 horas-aula.
Público-alvo: Servidores/as do TRT4.
Adicional de Qualificação (AQ): 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 artigo 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.
3. Para fins de registro, a data de conclusão do curso será o último dia do mês em
que o servidor finalizar as avaliações, com aproveitamento igual ou superior a 70%.
4. Não é necessário encaminhar o certificado de curso para registro. Essa
providência será tomada automaticamente pelo Núcleo de EaD da EJud4, inclusive
para fins de adicional de qualificação.
Você também pode acessar outros cursos livres seguindo os seguintes passos:
1) Acessar a EJud4 On-Line;
2) Realizar o acesso com login e senha (login e senha de rede para
servidores/as da capital; login e senha de internet/extranet para servidores/as
do interior);
3) Clicar em Capacitação On-Line;
4) Clicar em Cursos Livres;
5) Clicar sobre a categoria/curso desejado;
6) Clicar sobre o ícone "Inscreva-me".
***
Calendário de Atividades da EJud4:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos
Site:
www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial
Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
Instagram:
www.instagram.com/ejud4
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4
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https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
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