EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania – CEJUSC Santana, comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra “AS MOTIVAÇÕES
OCULTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS À LUZ DO DIREITO SISTÊMICO”, aprovada pelo seu diretor,
desembargador Francisco Eduardo Loureiro, sob a coordenação do juiz coordenador do CEJUSC Santana Jorge
Alberto Quadro de Carvalho Silva, que será realizada no Fórum Regional I – Santana, situado à Avenida Engenheiro
Caetano Álvares, 594, auditório - sala 363 – 3º andar - São Paulo/SP, no dia 23 de maio de 2018.
OBJETIVO: apresentar conceito e alcance das Constelações Sistêmicas como ferramenta de apoio nos métodos
consensuais de solução de conflito.
PÚBLICO-ALVO: magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Presencial: 60 (sessenta) vagas.
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 20 de abril a 21 de maio 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. 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.
4. Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas.
5. Eventual ausência do servidor deverá ser justificada, em até dois dias úteis subsequentes ao dia da aula, por
intermédio dos contatos abaixo indicados.
6. A falta injustificada acarretará o cancelamento automático das inscrições já realizadas para as próximas aulas.
7. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 23/5/2018 (quarta-feira)
Horário: 10h às 12h
Tema: As motivações ocultas nos processos judiciais à luz do Direito Sistêmico.
Conteúdo Programático: O que são as Constelações Familiares Sistêmicas. Qual o alcance da técnica e as
possibilidades de uso nos CEJUSCS e outros setores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
PALESTRANTE: Nádia 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: aulas expositivas e discussão.
LOCAL: Fórum Regional I – Santana, situado à Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, auditório - sala 363 – 3º
andar - São Paulo/SP.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

