EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA e
COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, comunica que estarão abertas as inscrições para o seminário
“QUESTÕES DE GÊNERO E INFÂNCIA: ASPECTOS TEÓRICOS, PEDAGÓGICOS E MÉDICOS”, aprovado pelo
seu Conselho Técnico em reunião de 8 de novembro de 2017, sob a coordenação dos Desembargadores Manoel de
Queiroz Pereira Calças, Corregedor Geral da Justiça e Eduardo Cortez de Freitas Gouvêa, Coordenador da Infância e
Juventude e do Juiz Assessor da Corregedoria Geral da Justiça Gabriel Pires de Campos Sormani, que será realizado
na “Sala do Servidor” - Fórum João Mendes Júnior - Praça João Mendes, s/nº, 16º andar, sala 1629 - Centro - São
Paulo/SP, no dia 22 de novembro de 2017.
OBJETIVO: Esclarecimento sobre questões de gênero atualmente em pauta e algumas possíveis consequências para
crianças.
PÚBLICOS-ALVO: Juízes, Escreventes e profissionais dos setores técnicos, como Psicólogos e Assistentes Sociais.
VAGAS OFERECIDAS:
Presencial: 250 (duzentas e cinquenta) vagas.
Telepresencial: de acordo com a disponibilidade dos auditórios e salões de júri nas comarcas do interior.
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 09 a 21 de novembro de 2017.
Para se inscrever, os interessados deverão acessar a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, através da intranet
em SAIBA SOBRE, ou pelo site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL - ESCOLAS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do candidato importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste
Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.
3. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que
providenciará os ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde - e 587 saída antecipada.
4. Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas.
5. Eventual ausência do servidor deverá ser justificada, em até dois dias úteis subsequentes ao dia da aula, por
intermédio dos contatos abaixo indicados.
6. A falta injustificada acarretará o cancelamento automático das inscrições já realizadas para as próximas aulas.
7. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 22/11/2017 (quarta-feira)
Horário: 9h às 12h30
Tema: Questões de gênero e infância - Aspectos históricos
Palestrante: Domenico Sturiale. Graduado em Letras. Mestre em Letras pela Universidade Estadual de Londrina.
Doutorando em Letras pela Universidade Federal de Tocantins. Professor de ensino fundamental e médio.
Tema: Questões de gênero e infância – Aspectos ligados à área da pedagogia
Palestrante: Felipe Nery. Pedagogo. Ex-diretor do Colégio de São Bento. Professor de pós-graduação em Lima/Peru.
Presidente do Instituto Sophia Perennis de consultoria pedagógica. Participação em conferências da Organização das
Nações Unidas - ONU e da Organização dos Estados Americanos – OEA.
Tema: Questões de gênero e infância – Aspectos médicos
Palestrante: Carla Dorgam Aquilera. Médica. Pós-graduada em avaliação e tratamento interdisciplinar em dor.
Membro da Associação Médicos pela Diversidade.
METODOLOGIA: Aulas expositivas seguidas de perguntas.
LOCAL: “Sala do Servidor” - Fórum João Mendes Júnior - Praça João Mendes, s/nº, 16º andar, sala 1629 - Centro São Paulo/SP.
Clique aqui para efetuar sua inscrição

