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Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

Curso EaD Ao Vivo > Híbrido: Transformando o Retorno ao Escritório em Uma
Experiência Única (Parceria EJud4-Perestroika/Sputnik) 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 29 de março de 2022 09:47
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 

 
 
 

HÍBRIDO: TRANSFORMANDO O RETORNO AO ESCRITÓRIO EM UMA
EXPERIÊNCIA ÚNICA

Parceria EJud4 - Perestroika/Sputnik
 

Inscrições abertas até as 12h do dia 1º/04/2022, 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: 05 a 08/04/2022 (3ª a 6ª-feira).

Horário: 15h às 17h.

Modalidade: Encontros Telepresenciais.

Local: O curso será realizado por plataforma fornecida e administrada pela
 Perestroika/Sputnik.

Docentes: André Lombardi, Psicólogo; Maíra Blasi, Consultora Organizacional,
Facilitadora e Mentora.

Conteúdo Programático:
- Fundamentos e pilares do trabalho híbrido;
- Ferramentas, acordos e rituais;
- Liderança Mezzo Casa, Mezzo Escritório;
- Esse tal de Forto (Fear of Returning to the Office).

Carga Horária: 8 horas-aula.

Público-alvo: Servidores/as do TRT4, preferencialmente gestores/as.

Nº de vagas/participantes: 50 vagas.

Certificação: Todos os/as alunos/as que concluírem o curso com
aproveitamento receberão certificado de conclusão, que será expedido pela
Perestroika/Sputnik e encaminhado à EJud4 para registro.

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://drive.google.com/file/d/1IYdMbvMctsypMA1WyhdiAplnsUjvRzVu/view?usp=sharing
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Avaliação: Após o encerramento do curso, os participantes deverão acessar o 
sistema EJudTRT e responder a Avaliação de Reação.

Acesso ao curso: Após a confirmação da inscrição, a Perestroika/Sputnik
enviará e-mail aos/às alunos/as inscritos/as com orientações para o acesso ao
curso.   

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.
3. Salientamos que esse curso cumpre o disposto no art. 5º, Seção II, Anexo 
II, da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de maio de 2007, do STF: "É obrigatória a 
participação dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial 
em cursos de desenvolvimento gerencial, a cada dois anos, sob a 
responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União."
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Este evento atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nºs 3 e 16 da da Agenda da
ONU 2030: Saúde e Bem-Estar / 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 3 da

Agenda da ONU 2030 (Saúde e Bem Estar), quadrado na cor verde, com a ilustração, na cor branca, de uma linha de vida e de um coração. 3)
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.4) Card de divulgação do evento, com fundo laranja, No topo,

logotipo da Escola Judicial do TRT4 e da Sputnik/Perestroika A seguir, título, período do evento, número de vagas e público-alvo. Na parte
inferior,logotipo do sistema EJudTRT, prazo para inscrições e link de acesso ao sistema. Fim da descrição.

 

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
https://www.trt4.jus.br/portais/escola
http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

