EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o workshop “TRABALHO: FONTE DE
DESGASTE OU DE VITALIDADE?”, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 14 de junho de 2017, sob a coordenação de
Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura, coordenadora do Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e Psicologia do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que será realizado no auditório do 1º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua
da Consolação, 1483 – São Paulo/SP, no dia 29 de setembro de 2017.
OBJETIVOS: Possibilitar a reflexão dos participantes sobre os aspectos individuais e relacionais que repercutem na qualidade do
trabalho.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça lotados na capital, por se tratar de projeto-piloto.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 40 (quarenta) 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: 21 de agosto a 22 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 importará o conhecimento de todas as instruções, tais como 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 o código: 588 – dispensa do ponto – portaria conjunta nº 01 (desconto dos
auxílios).
PROGRAMAÇÃO:
Data

Horário

Atividades

Conteúdo

10h às 12h

Palestra:
Trabalho: fonte
vitalidade?

de

desgaste

ou

de

1. Conceito de trabalho e suas implicações. 2.
Relações sociais no trabalho: autoestima e
reconhecimento. 3. Autoconhecimento: motivação,
aptidões e habilidades. 4. Mal-estar no trabalho:
desgaste e esgotamento. 5. Bem-estar no
trabalho: vitalidade e identidade profissional.

13h às 17h

Oficinas:
Trabalho: fonte
vitalidade?

de

desgaste

ou

de

Oficinas e debate final, com apresentação da
produção final feita nas oficinas.

29/09/2017
(sexta-feira)

PALESTRANTES:
Márcia Rejane Oliveira de Mesquita Silva. Assistente social do Serviço Psicossocial Clínico do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, mestre em Serviço Social pela PUC/SP e professora de Serviço Social da Universidade Brasil.
Miguel Clemente Lohmeyer. Psicólogo do Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria da Infância
e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, psicodramatista pela FEBRAP – Federação Brasileira de Psicodrama e
mestrando em Psiquiatria pelo IPQ-USP.
METODOLOGIA: Aulas expositivas, oficinas e debate final.
LOCAL: Auditório do 1º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São Paulo/SP.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

