EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o Curso de Língua
Portuguesa e Redação Forense, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 25 de abril de 2018, sob a
coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, Andrea dos Santos Fiuza, chefe de seção judiciário da
EJUS 1.1, e Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da EJUS 1.2, que será realizado no Auditório do 3º
andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São Paulo/SP, no período de 15
de junho a 28 de setembro de 2018.
OBJETIVO: Com a implementação do Curso de Língua Portuguesa e Redação Forense objetiva-se dar continuidade à
política de aperfeiçoamento permanente dos servidores e propiciar estudos sobre a reforma ortográfica, sobre a
gramática, sobre análise sintática, concordância e regência, colocação pronominal, crase e pontuação. Também, são
objetivos instruir os servidores no sentido de melhorar suas habilidades para ler e redigir textos no dia a dia forense,
com clareza e exatidão, correção gramatical e gráfica, e de acordo com as normas cultas de redação oficial.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 100 (cento e sessenta) vagas para a modalidade presencial.
Interior: 800 (oitocentas) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – online ou em até 48 horas
do início da transmissão).
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 8 de maio a 8 de junho de 2018.
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. Os alunos inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para
aqueles que acessarem o curso através de smartphones.
4. Para o acesso ao curso oferecido na modalidade de ensino a distância (EAD), fica permitido o uso de
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.
5. O servidor inscrito para o curso na modalidade EAD deve se programar para o momento da transmissão.
Recomenda-se ligar a máquina com antecedência de 30 minutos do início da aula.
6. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso às aulas, que serão enviados
para o e-mail institucional.
7. 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: 15/6/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Ortografia. Conceitos iniciais. Emprego do hífen. Hífen nos compostos. Hífen com prefixos e sufixos.
Acentuação de formas verbais. Acentuação de palavras com elementos ligados por hífen. Uso de maiúsculas e
minúsculas. Acento grave. Crase. Crase da preposição a com o artigo a ou as. Regras. Quando não ocorre crase.
Casos especiais. Quando é facultativa a crase. Crase com os pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s) e aquilo.
Crase diante dos pronomes relativos. Aplicação prática – a gramática no dia a dia forense.
Data: 29/6/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Análise sintática. Termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Sujeito. Ordem direta e ordem
inversa. Concordância entre verbo e sujeito. Núcleo. Morfossintaxe do sujeito. Tipos de sujeito. A palavra se. Oração
sem sujeito. Verbos impessoais. Aplicação prática – a gramática no dia a dia forense.

Data: 13/7/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Predicado. Predicação verbal. Verbos intransitivos. Verbos transitivos. Verbos de ligação. Predicativo.
Predicativo do sujeito. Morfossintaxe do predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Morfossintaxe do predicativo do
objeto. Tipos de predicado. Aplicação prática – a gramática no dia a dia forense.
Data: 27/7/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Termos integrantes da oração. Termos acessórios da oração e vocativo. Orações coordenadas. Orações
subordinadas. Concordância verbal. Concordância nominal. Aplicação prática – a gramática no dia a dia forense.
Data: 10/8/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Regência. Regência verbal. Alguns verbos que apresentam mais de uma regência. Regência nominal.
Aplicação prática – a gramática no dia a dia forense.
Data: 24/8/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Técnicas de redação forense. Primeira parte: Princípios gerais de redação. Verdade. Clareza. Coerência.
Concisão. Correção. Precisão. Simplicidade. Conhecimento. Dignidade. Criatividade. Aplicação prática: a escrita no dia
a dia forense.
Data: 14/9/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Técnicas de redação forense. Segunda parte: Questões especiais - técnicas de redação forense.
Citação de leis. Tratamento formal. Maiúsculas, citações e formatação. Normas da Corregedoria. Emprego de
expressões latinas. Aplicação prática: a escrita no dia a dia forense.
Data: 28/9/2018 (sexta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: Técnicas de redação forense. Terceira parte: As características estruturais dos gêneros textuais mais
utilizados na comunicação interna do TJSP (carta, e-mail, solicitação, bilhete etc.). Tipos de linguagem: formal, norma
culta; quando usar cada uma. Como escrever com clareza e objetividade. Da mente para a tela do computador: como
organizar as ideias para escrever. Principais erros de escrita a serem evitados. “Netiqueta”. Aplicação prática: a escrita
no dia a dia forense.
PALESTRANTES:
Karina Chamklidjian. Bacharela em Letras – Português, pós-graduada em Educação, Valores e Cidadania pela
Universidade de São Paulo (USP). É professora e corretora de redações (Universitário Sistema Educacional), desde
2004. Ministra aulas de redação gravadas para plataforma online, incluindo exibição via youtube e monitoria de
redação, no Stoodi – desde 2013. Participa de bancas de concursos, na elaboração de provas de Língua Portuguesa
para concursos, na Aplicativa Concursos, desde 2015. Servidora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Marli Munhoz. Graduada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras Osvaldo Cruz; pós-graduada em Educação a
Distância pela Universidade Pitágoras, conclui diversos cursos voltado para o ensino da língua portuguesa e redação
forense, inclusive curso de redação oficial, português jurídico, capacitação para avaliadora de redação. Servidora do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Mônica Nardy Marzagao Silva. Pós-doutoranda em Educação, doutora em Educação e Serviço Social, mestra em
Educação, psicopedagoga, pós-graduada em Desenvolvimento Infantil, Literatura Infantil e Teologia, pedagoga e
licenciada plena em Letras (Português/Inglês). Professora e coordenadora do Curso de Português da Escola Paulista
da Magistratura – EPM e da Faculdade de Educação/Pedagogia. Servidora do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
William Augusto da Silva. Bacharel em letras pela Universidade de São Paulo (USP) com intercâmbio na
Universidade de Salamanca (Espanha). Mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São
Paulo (USP). Professor e crítico literário. Servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com o uso de slides, vídeos, interação com os participantes, para
discussão dos temas, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas que serão respondidas ao final da aula, ou,
ainda, enviadas respostas por e-mail, conforme melhor convier ao curso. Apresentação de exemplos do dia a dia
forense (decisões judiciais) para contextualização da matéria. Serão fornecidos materiais de apoio, com recomendação
aos participantes de estudá-los previamente, em preparação para o momento da exposição. Serão propostos
exercícios sobre a matéria e de redação para eventual seleção e comentários pelo palestrante, que apresentará
sugestões de melhoria.
LOCAL: Auditório do 3º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São
Paulo/SP.
Clique aqui para efetuar sua inscrição

