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Para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>
Cco: Juizes - Todos <juizes-todos@trt4.jus.br>, SERVIDORES <servidores@trt4.jus.br>, Secretaria de Comunicacao
Social <secom@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>, ENAMAT Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho <enamat@enamat.jus.br>

AUDIÊNCIAS GRAVADAS: USO DE MARCADORES
Inscrições abertas até as 12h do dia 16/03/2022, 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.
Data: 18/03/2022 (6ª-feira)
Horário: das 16h às 18h.
Local: EJud4 On-Line, onde será disponibilizado link para a plataforma Zoom*.
Modalidade: Encontro Telepresencial.
Docentes: Renato Barros Fagundes, Juiz do TRT4 e Josiane Brandielli
Schuck, servidora do TRT, Secretária de Audiências.
Objetivo: Capacitar os/as participantes a manejar as ferramentas disponíveis
nos sistemas AUD4 e Audiência Digital, de modo a adicionar marcações nos
vídeos das audiências. Espera-se que, ao final do curso, o/a aluno/a seja
capaz de:
- inserir na ata de audiências o momento de início de determinado
depoimento, inclusive para cada matéria fática abordada;
- adicionar tais informações no vídeo a ser armazenado no PJe Mídias,
por meio de inserção de marcadores, utilizando o sistema Audiência
Digital.
Ementa: O curso pretende abordar a inserção de marcadores nos vídeos das
audiências realizadas no âmbito do primeiro grau de jurisdição do TRT4, por
meio das ferramentas disponíveis no sistema Audiência Digital.
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Conteúdo Programático:
AUD4:
- sincronização do Zoom com o AUD4;
- registro do momento de início de um depoimento na ata de audiências;
NUVEM DE AUDIÊNCIAS GRAVADAS PELO ZOOM:
- fazendo o download do do arquivo da gravação da audiência;
AUDIÊNCIA DIGITAL:
- upload do arquivo da gravação da audiência;
- inserção de marcações no vídeo;
- edição das marcações inseridas no vídeo;
- envio do arquivo da gravação da audiência com marcações ao Portal
PJe Mídias.
Carga Horária: 2 horas-aula.
Público-alvo: Juízes/as de 1º Grau e Secretários/as de Audiência.
Nº de vagas/participantes: 100 vagas.
Avaliações: Avaliação de reação.
Certificação:
- Terão direito à certificação os/as servidores/as que acessarem a
atividade (ao vivo), na Ejud4 On-Line, no link do ambiente do curso.
- A frequência no encontro telepresencial 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 é necessário enviar o certificado emitido pelo
sistema EJudTRT para a Escola Judicial, pois este registro é feito
automaticamente.
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,
e não pelo ETR (Estação de Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual,
sob pena de bloqueio do acesso ao usuário.
Adicional de Qualificação (para servidores/as): Válido para todos os cargos
do TRT4.
OBSERVAÇÕES (com relação aos/às servidores/as):
1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata.
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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: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
***
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

***
Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2)
Selo do ODS nº 16 da Agenda da ONU 2030 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), quadrado na cor azul, com a
ilustração na cor branca de uma pomba com um ramo de oliveira no bico e carregando um malhete nos pés. Fim da
descrição.
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