
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE, comunica que estarão abertas as inscrições para a SUPERVISÃO TÉCNICA PARA OS PSICÓLOGOS 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 10ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA, 
aprovada pelo seu Conselho Técnico em reunião de 27 de fevereiro de 2019, sob a coordenação do desembargador 
vice-coordenador da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, e do psicólogo 
judiciário do Núcleo de Apoio Profissional do Serviço Social e da Psicologia, Miguel Clemente Lohmeyer, que será 
realizada no Fórum da Comarca de Sorocaba, situado na Rua 28 de Outubro, nº 691 – Alto da Boa Vista – 
Sorocaba/SP, no período de 16 de abril a 25 de junho de 2019. 
 
OBJETIVOS: Analisar a complexidade das questões que envolvem a atuação psicossocial, na região de atuação do 
profissional, junto às crianças, adolescentes e suas famílias, em situações que envolvem adoção, violência física, 
sexual e psicológica, abandono, negligência, acolhimento, disputa de guarda, adolescente autor de ato infracional, 
drogadição, bulliyng e conflitos das mais variadas naturezas, apresentados nos estudos de casos; refletir sobre os 
procedimentos teóricos e práticos utilizados e analisar a forma de condução do estudo social e psicológico 
desenvolvidos; identificar como se conduzem as relações do trabalho interprofissional e interinstitucional, visando o 
aperfeiçoamento da comunicação e fluxos estabelecidos no atendimento da rede de proteção nos casos analisados; 
possibilitar o aclaramento de obstáculos, na dinâmica interpessoal, que atuam implicitamente e interferem na 
cooperação entre os setores técnicos e entre estes e os demais parceiros institucionais; e favorecer a compreensão da 
competência profissional. 
 
PÚBLICO-ALVO: Psicólogos judiciários lotados na 10ª Região Administrativa Judiciária - (19ª) Sorocaba, Votorantim, 
Ibiúna, Piedade, Pilar do Sul, São Roque, Mairinque, Salto do Pirapora, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, 
Tapiraí; (20ª) Itu, Indaiatuba, Porto Feliz, Boituva, Salto, Cabreúva, Iperó; (22ª) Itapetininga, São Miguel Arcanjo, 
Angatuba, Capão Bonito, Tatuí,  Porangaba, Alambari, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cesário Lange, 
Guapiara, Guareí, Quadra, Ribeirão Grande, Sarapuí, Torre de Pedra; (49ª) Itapeva, Itaberá, Buri, Apiaí, Itaporanga, 
Itararé, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Itaoca, Itarapuã Paulista, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, 
Riversul, Taquarivaí. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 25 (vinte e cinco) vagas para a modalidade presencial. 
 
Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11h30 de 7 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, 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 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 1/2012, 
publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
DATA: 16/04/2019 (terça-feira) 
HORÁRIO: 14h às 18h 
 
DATA: 28/05/2019 (terça-feira) 
HORÁRIO: 14h às 18h 
 
DATA: 25/06/2019 (terça-feira) 
HORÁRIO: 14h às 18h 
 
SUPERVISOR: Cláudia Amaral Mello Suannes - Psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela 
PUC/SP, membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da SBPSP, professora do curso Psicologia Jurídica do Instituto 
Sedes Sapientiae. Foi psicóloga judiciário do Foro Regional XI, atualmente atua no Núcleo de Apoio Profissional e 
autora do livro “A sombra da mãe: psicanálise e vara de família”. 
 
METODOLOGIA: Aula expositiva e intervenção técnica. 
 
LOCAL: Fórum da Comarca de Sorocaba, situado na Rua 28 de Outubro, nº 691 – Alto da Boa Vista – Sorocaba/SP. 
 

 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

http://www.tjsp.jus.br/epm/sige/siteselecionainscricao.aspx


 

 


