EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a SECRETARIA DA ÁREA DA SAÚDE - SAS, comunica
que estarão abertas as inscrições para o “PROGRAMA SÁÚDE DA MULHER”, aprovada pelo seu Conselho Técnico,
em reunião virtual de 07 de fevereiro de 2018, sob a coordenação de Andréa Cristina Menezes Pires Corrêa, Diretora
da SAS 1, 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 06 de março de 2018.
OBJETIVO: O evento tem como objetivo abordar o autoconhecimento como ferramenta para discutir e melhorar a
qualidade de vida e a saúde em geral.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
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 100% de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 08 de fevereiro a 05 de março 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. 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: 06/03/2018 (terça-feira)
Horário: 10h às 12h
Tema: Programa Saúde da Mulher
PALESTRANTE: Luiz Guilherme Zaccaro do Amaral Baliego – Graduado em Educação Física pelo Centro
Universitário Ítalo Brasileiro (2009). Especialista em Fisiologia do Exercício pelo CEFE (Centro de Estudos de Fisiologia
do Exercício,Unifesp (2011). Mestrado em Neurofisiologia do Exercício pelo Departamento de Neurologia/Neurociência
(Unifesp, 2015). Formação de Leader, Professional & Personal Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching
(SBCoaching). Formação em Practitioner em Programação Neurolinguistica (PNL) pela Elsever Institute. Membro da
Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento (SBNeC).
Preparador físico no Instituto Vita de Reabilitação, prescrevendo, avaliando e monitorando o treinamento físico, além
de ministrar cursos como periodização do treinamento e treinamento funcional específico. Atuou também como
fisiologista no Centro Olímpico de Esportes, realizando testes físicos de condicionamento e monitoramento do nível
físico de atletas de diversas modalidades olímpicas. Hoje, atua como treinador particular, Coach e palestrante sobre os
temas emagrecimento e bem estar físico e emocional.
METODOLOGIA: Aula expositiva.
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

