EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com o CEJUSC DE SANTO AMARO, comunica que estarão
abertas as inscrições para a palestra “CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS FAMILIARES NO JUDICIÁRIO:
FERRAMENTA DE APOIO NOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS”, aprovada pelo seu
Conselho Técnico em reunião de 20 de junho de 2018, sob a coordenação da Juíza de Direito Cláudia Marina Maimone
Spagnuolo, coordenadora do CEJUSC de Santo Amaro, 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 29 de agosto de
2018.
OBJETIVO: Apresentar conceito e o alcance das Constelações Sistêmicas como ferramenta de apoio nos métodos
consensuais de solução de conflitos e outros setores.
PÚBLICO-ALVO: Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS:
Presencial: 150 (cento e cinquenta) vagas.
EAD: 600 (seiscentas) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – online ou em até 48 horas do
início da transmissão).
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 23 de julho a 22 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, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde - e 587 saída antecipada.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 29/08/2018 (quarta-feira)
Horário: 10h às 12h
Tema: Constelações Sistêmicas familiares no judiciário: Ferramenta de apoio nos métodos consensuais de solução de
conflitos.
PALESTRANTES: CLÁUDIA MARINA MAIMONE SPAGNUOLO - Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC de
Santo Amaro e NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA - Psicóloga Judiciária integrante da equipe técnica do juízo das Varas
de Família e das Sucessões dos fóruns de Jundiaí e Cajamar. Consteladora Sistêmica Familiar e Organizacional.
Coordena o projeto “Mediação a Serviço da Vida” junto ao CEJUSC do Fórum Regional I – Santana onde realiza
palestras, oficinas e supervisiona mediações que utilizam a técnica das Constelações Sistêmicas como ferramenta
facilitadora. Atuou como palestrante em treinamentos realizados pelo TJSP sobre temas motivacionais, liderança e
atendimento ao cliente.
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

