
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DE APOIO AOS SERVIDORES e 
com a SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, comunica que estarão abertas as inscrições para a PALESTRA 
“DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS E PSICOLÓGICAS”, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 19 de 
março de 2019, sob a coordenação do desembargador Antonio Carlos Mathias Coltro, 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 12 de abril de 2019.  
 
OBJETIVOS: Abordar os conceitos relacionados às dependências químicas e psicológicas, objetivando auxiliar os 
participantes na difícil tarefa de prevenir, tratar e manejar os problemas relacionados a essas patologias.  
 
PÚBLICO-ALVO: Magistrado e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
VAGAS OFERECIDAS:  
 
Capital: 250 (duzentas e cinquenta) vagas para a modalidade presencial. 
Interior: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – on-line ou em até 48 horas do início 
da transmissão). 
 
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11h30 de 19 de março às 18h de 8 de abril de 2019. 
 
Para se inscrever, os interessados deverão acessar a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, por meio 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 servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 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. Para o acesso ao curso oferecido na modalidade de ensino a distância (EaD), fica permitido o uso de 
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.  
 
4. Os inscritos para o curso na modalidade EaD devem se programar para o momento da transmissão. Recomenda-se 
ligar a máquina com antecedência de 30 minutos do início da aula.  
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias.  
 
8. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 12/4/2019 (sexta-feira)  
Horário: das 10h às 12h 
Tema: Dependências químicas e psicológicas. 
Conteúdo programático: Primeira parte: 1. A conceitualização das dependências químicas e psicológicas. 2. A 
evolução do consumo de drogas. 3. Políticas públicas de prevenção. 4. Formas de tratamento. 5. O papel da família na 
prevenção e tratamento. Segunda parte: 1. Transtorno dos impulsos. 2. Comorbidade no abuso/dependência de 
drogas. 3. Impulsividade nos tratamentos psiquiátricos. 4. Tratamento: farmacoterapia e psicoterapia. 5. Clinica: drogas 
na adolescência.   
 
PALESTRANTES:  
 
Dr. Wimer Bottura Junior – Médico psiquiatra e psicoterapeuta. Presidente da Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática – ABMP. Membro do Grupo de Professores da cadeira de Psicologia Médica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP. Palestrante, escritor e compositor. Convidado a palestrar em 
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congressos mundiais de psiquiatria em Hamburg (Alemanha), Roterdã (Holanda) e Roma (Itália). Coordenador 
permanente do cine-debate da APM e do programa “Novo Olhar Novas Atitudes sobre os Transtornos do Aprendizado”, 
da APM em parceria com a Rotary Club de São Paulo Sul.  
 
Dr. Alfredo Toscano Junior – Médico psiquiatra e psicoterapeuta. Docente do curso de pós-graduação 
(especialização) em psicossomática da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Associação 
Brasileira de Medicina Psicossomática – ABMP, Regional SP. Diretor Científico da Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática – ABMP, Regional SP. Supervisor de médicos residentes em psiquiatria do Hospital Municipal do 
Tatuapé – São Paulo. Médico pesquisador da Unidade de Dependência de Drogas do Departamento de Psicobiologia, 
Escola Paulista de Medicina – Unifesp, no período de 1996 a 2002. Membro, ex-presidente, do Comitê Científico de 
Medicina Psicossomática da Associação Brasileira de Medicina. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria – 
ABP. Membro da Associação de Saúde Mental de Língua Portuguesa – ASMELP. Especialista em dependência de 
álcool e outras drogas.  
 
METODOLOGIA: Aula teórico-expositiva, com o uso de slides, abertura de espaço para discussão dos temas com o 
público-alvo, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas escritas ao palestrante.  
 
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 
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