EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA e
COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, comunica que estarão abertas as inscrições para a
videoconferência do GRUPO DE TRABALHO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (GT-VID), aprovada pelo seu
Conselho Técnico em reunião virtual de 14 de junho de 2018, sob a coordenação do Juiz Assessor da Corregedoria
Geral da Justiça, Iberê de Castro Dias, que será realizada na “Sala do Servidor” - Fórum João Mendes Júnior - Praça
João Mendes, s/nº, 16º andar, sala 1629 - Centro - São Paulo/SP, no dia 28 de agosto de 2018.
OBJETIVO: Oferecer qualificação técnica aos psicólogos e assistentes sociais que atuam nas ações relativas à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
PÚBLICOS-ALVO: Psicólogos e Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 230 (duzentas e trinta) vagas para a modalidade presencial.
Interior: 160 (cento e sessenta) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – online).
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 24 de julho a 21 de agosto 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.
8. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
DATA: 28/8/18 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMA: Desafios atuais das Redes de Enfrentamento à Violência Doméstica
PALESTRANTES: Flavio Urra - Psicólogo e Sociólogo. Mestrado em Psicologia Social pela PUC-SP, Especialização
em Violência Doméstica pelo LACRI-USP. Coordenador do Programa “E agora José?” – Grupo Socioeducativo de
responsabilização de homens. Coordenador do Curso de Gênero e Masculinidades para homens. Lenira Politano da
Silveira - Psicóloga, com especialização na área Clínica. Atuou como psicóloga na Casa Eliane de Grammont de 1991
a 2008 e de 2017 até a presente data. Coordenadora do mesmo serviço de 2006 a 2008.
METODOLOGIA: Palestras e tempo reservado para perguntas do público.
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

