
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DE APOIO AOS SERVIDORES, 
comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra “HISTÓRIAS INSPIRADORAS”, aprovada pelo seu 
Conselho Técnico, em reunião de 30 de outubro 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 2 de dezembro de 2019.   
 
OBJETIVO: A palestra abrirá a semana comemorativa ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, desenvolvida 
pela Presidência. O objetivo é apresentar as dificuldades enfrentadas no dia a dia e provar que o sucesso de cada um 
depende do tamanho de sua determinação.  
 
PÚBLICOS-ALVO: Magistrados 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. 
 
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11h30 de 31 de outubro às 18h de 25 de novembro de 2019. 
 
Para se inscrever os interessados deverão acessar a página da EJUS por meio da intranet > Servidores > Ver Mais 
> EJUS > Sala de Alunos ou pelo site do Tribunal de Justiça na aba INSTITUCIONAL > ESCOLAS. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição 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. O acesso à aula na modalidade de ensino a distância (EaD) poderá ser em tempo real (on-line) ou em até 5 dias 
corridos do início da transmissão, permitido o uso de computadores/equipamentos da unidade de trabalho.  
 
4. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso que serão enviados para o e-
mail institucional. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições. 
 
8. Com exceção de ausências motivadas por caso fortuito ou força maior, não serão deferidas as justificativas por: a) 
absoluta necessidade de serviço; b) exames e consultas médicas agendadas; e c) faltas compensadas e abonadas, 
férias regulamentares, licenças e demais afastamentos previstos em lei. 
 
9. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do e-
mail de notificação do bloqueio. 
 
10. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 2/12/2019 (segunda-feira)  
Horário: das 10h às 12h 
Tema: Histórias Inspiradoras. 
Conteúdo programático: Discorrer sobre as maiores dificuldades encontradas em relação à acessibilidade. Gerar 
discussão e reflexão sobre a inclusão de pessoa com deficiência. Proporcionar ferramentas para ajudar a superar 
deficiências e a conscientizar os participantes sobre o tema.      
 
PALESTRANTES: Thays Martinez – Nascida em São Paulo, Thays Martinez é formada em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP). Advogada e palestrante, possui especialização em Direito Penal e interesses transindividuais, e 
MBA em Marketing de Serviços. Deficiente visual desde os quatro anos, foi conselheira do Conselho Nacional de 
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Assistência Social e integrante da comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Fundadora do Instituto 
IRIS, é autora do livro “Minha vida com Boris – a comovente história do cão que mudou a vida de sua dona e do Brasil”. 
Adriana Horta de Matos – Surda de nascença, é oralizada e fluente em Libras como professora e intérprete, e 
graduada em Pedagogia e Letras Libras. Já atuou como professora do curso de Pedagogia da Universidade Paulista 
(Unip), do Centro Universitário Internacional (Uninter), da Universidade Nove de Julho (Uninove) e de cursos de pós-
graduação à distância no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Atualmente é palestrante em 
congressos, simpósios e workshops. Cássio Dutra – Lutador de jiu-jitsu, Cássio sofreu um acidente de carro há seis 
anos, no qual fraturou a coluna e perdeu os movimentos dos membros inferiores. Cinco meses depois, ele encontrou 
no esporte um método para recuperar os movimentos do tronco. Além da reabilitação física, a arte marcial o ajudou a 
recuperar a autoestima e a vontade de viver novamente. Em 2017, ele foi o primeiro cadeirante brasileiro a conseguir 
uma medalha no Campeonato Mundial de Crossfit Adaptado, o WheelWod Championship, realizado no Canadá. 
 
METODOLOGIA: Aula teórico-expositiva, com uso de slides, abertura de espaço para discussão do tema com o 
público-alvo, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas aos palestrantes.  
 
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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