EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra
“INTELIGÊNCIA FINANCEIRA” – FINANÇAS PESSOAIS E COMPORTAMENTAIS, aprovada pelo seu Conselho
Técnico, em reunião de 9 de agosto de 2017, sob a coordenação de Daniel Franco do Amaral, Diretor Presidente da
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários Públicos do Poder Judiciário da Capital do Estado de São Paulo
(Judcred), que será realizada no auditório do 3º andar da Escola Judicial dos Servidores (EJUS), situado à rua da
Consolação, nº 1483 - São Paulo/SP, no dia 28 de setembro de 2017.
OBJETIVO: Motivar os participantes a buscarem um melhor direcionamento para suas finanças pessoais, orçamento
familiar, planejamento financeiro, pagamento de dívidas e sua organização para um futuro mais tranquilo.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS:
Presencial: 150 (cento e cinquenta) vagas.
Telepresencial: de acordo com a disponibilidade dos auditórios e salões de júri nas comarcas do interior e nos foros
regionais.
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 28 de agosto a 27 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 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 palestra, 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: 28/09/2017 (quinta-feira)
Horário: 10h às 11h30
Tema: “Inteligência Financeira” – Finanças Pessoais e Comportamentais
Conteúdo programático: O que é educação financeira? Inteligência financeira x inteligências múltiplas. Administração
financeira e seus andares. Finanças e comportamento. O dinheiro não perdoa erros. Como as finanças afetam o
casamento. Necessidades e desejos – você sabe diferenciar. Planejamento de metas – curto, médio e longo prazo.
Apresentação da metodologia ADMA – 04 passos para seu sucesso financeiro: acordar (despertar), diagnosticar
(examinar), metas (traçar objetivos) e agir (colocar em prática, ação). Orçamento familiar – Soft. Fundo de reserva.
Cooperando para vencer.
Palestrante: Daniela Godinho – Pioneira em Educação Financeira Pessoal e Comportamental no Brasil. Graduada
em Economia Doméstica, especializou-se em: Psicanálise e Psicologia Econômica na PUC, Gestão Cultural e
Organização de Eventos na USP e é Mestranda no curso livre de Psicanálise Clínica. Atuou por quase 10 na Cecresp Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, onde pioneiramente implantou projeto, formou
multiplicadores e ministrou treinamentos para funcionários de centenas de empresas e entidades, tais como: Polícia
Militar SP, Prefeitura SP, Alcatel, Bosch Continental, Sabesp, Escola Técnica Federal, Saint Gobain, Sesc Senac,
Editora Abril, Reckitt Benckiser, Valisere, Nestle, Johnson & Johnson e muitas outras. Atuou como comunicadora na

Rádio Mundial FM, comandando o programa: Clínica Financeira – Em Busca da Prosperidade e comentarista na rádio
TUPI. Foi colunista da Revista Guia Pessoal de Finanças – Ed. Minuano. Fundadora e coordenadora de projetos
educativos. Autora de livros, manuais e cartilhas sobre educação financeira.
METODOLOGIA: Aula expositiva, com apresentação de dinâmicas, reflexões e sugestões de exercícios.
LOCAL: Auditório do 3º andar da Escola Judicial dos Servidores (EJUS), situado à rua da Consolação, nº 1483 - São
Paulo/SP.
Clique aqui para efetuar sua inscrição

