
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE, comunica que realizará a palestra on-line ‘ECONOMIA DO CUIDADO’, aprovada pelo seu Conselho 
Técnico, em reunião virtual de 9 de março de 2021, sob a coordenação dos Desembargadores Reinaldo Cintra Torres 
de Carvalho e Antonio Carlos Malheiros (in memoriam) e do Juiz de Direito Paulo Roberto Fadigas Cesar, no dia 23 de 
abril de 2021. 
 
OBJETIVOS: Contextualizar os participantes acerca do papel do cuidado como pilar fundamental da existência 
humana e sobre como a maneira pela qual ele é exercitado interfere nas outras áreas da vida em sociedade. 
 
PÚBLICO-ALVO: Juízes e Servidores do Tribunal de Justiça, Promotores de Justiça e Servidores do Ministério 
Público, Defensores Públicos e Servidores da Defensoria Pública, Membros e Servidores das Secretarias Estaduais e 
Municipais, Advogados, Delegados, Assistentes Sociais e Psicólogos, Profissionais da Rede de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente e demais interessados. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 10.000 (dez mil) vagas para a modalidade a distância.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A participação importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1. 
 
3. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real. 
 
4. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 23/04/2021 (sexta-feira)  
Horário: das 15h às 17h 
Tema: Economia do Cuidado.  
Conteúdo programático: Conceitos de cuidado e economia do cuidado e seu papel no desenvolvimento do ser 
humano e influência nos demais setores da vida em sociedade. 
 
PALESTRANTE: Leandro Ziotto - Pai afetivo, empreendedor social e fundador da 4daddy, uma plataforma de 
produção de conteúdo, conhecimento e tecnologias sociais sobre Parentalidades, Masculinidades e Economia do 
Cuidado. Integrante da Rede Nossa SP e da Rede Nacional Primeira Infância. Signatário da ONU Mulheres. 
 
METODOLOGIA: Aula expositiva. 
 

Clique aqui para acessar o evento 
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