EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para a exibição do documentário “O
NADADOR – A HISTÓRIA DE TETSUO OKAMOTO”, aprovada pelo seu Conselho Técnico em reunião de 12 de abril de 2017, sob a
coordenação da Juíza de Direito e Diretora do Fórum da comarca de Marília, Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira, e da Psicóloga
Chefe de Seção Técnica do Serviço Psicossocial Clínico da comarca de Marília, Maristela Colombo, que será realizada no Salão do
Júri - Fórum da Comarca de Marília, localizado na Rua Lourival Freire, 120 – Fragata – Marília/SP, no dia 15 de setembro de 2017.
OBJETIVOS: Motivar os servidores do TJSP para alcançar seus objetivos pessoais e os objetivos da instituição, pois um trabalhador
motivado tem maior disposição para manter o foco no alcance das metas estabelecidas.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de Marília e região.
VAGAS OFERECIDAS: 80 (oitenta) vagas para a modalidade presencial.
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 11 de agosto a 11 de setembro 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.
PROGRAMAÇÃO:
DATA: 15/09/2017 (sexta-feira)
HORÁRIO: 9h às 12h
TEMA: Documentário “O Nadador – A História de Tetsuo Okamoto” (Rodrigo Grota, 2014, 26’’).
PALESTRANTE: Rodrigo Grota – Produtor do documentário
METODOLOGIA: Exibição do documentário seguida de discussão sobre o mesmo.
LOCAL: Salão do Júri - Fórum da Comarca de Marília, localizado na Rua Lourival Freire, 120 – Fragata – Marília/SP.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

