EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE e SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, comunica que realizará a palestra on-line ‘INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 11 de agosto de 2020, sob a coordenação
dos Desembargadores Reinaldo Cintra Torres de Carvalho e Antonio Carlos Malheiros e do Juiz de Direito Paulo
Roberto Fadigas Cesar, no dia 18 de setembro de 2020.
OBJETIVOS: Discorrer sobre o conhecimento das Inteligências Múltiplas, dentre elas a Inteligência Emocional, que
envolve a si mesmo e ao outro, assumindo um papel importantíssimo nas relações em todos os níveis, desde familiares
até profissionais. Além disso, a palestra conduzirá os participantes a aprender como desenvolver a Inteligência
Emocional.
PÚBLICOS-ALVO: Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS: 10.000 (dez mil) vagas para a modalidade a distância.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A participação 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. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real.
4. Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
5. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 18/9/2020 (sexta-feira)
Horário: das 15h às 17h
Tema: Inteligência Emocional
Conteúdo programático: Explanação sobre o conhecimento das Inteligências Múltiplas, dentre elas a Inteligência
Emocional, e sobre como desenvolvê-la.
PALESTRANTE: Sandra Rodrigues – Psicóloga formada pela USP, com especialização em Psicologia Junguiana,
Transdisciplinaridade com ênfase em Liderança e Jogos Cooperativos. Psicoterapeuta e Coach (ICC e Holos). Vicepresidente do Grupo de Mulheres/Valorização do Feminino e Valorização do Ser Humano na AAPSA (Associação
Paulista de Gestores de Pessoas) de 2006 a 2011. Diretora da INTEGRARE Consultoria – Desenvolvimento do Ser e
da Organização, atuando em Treinamento e Desenvolvimento em empresas.
METODOLOGIA: Aula expositiva.
Clique aqui para acessar o evento

