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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 

 

1- Apresentação 

 

O Plano Anual de Capacitação(PAC) é um norteador das ações de capacitação 

da EJUD TRT23, definindo os critérios, temas e metodologias a serem utilizados 

para o desenvolvimento profissional dos servidores e magistrados, permitindo-

lhes desempenhar com eficácia suas competências, em consonância com os 

princípios do TRT da 23ª Região. 

 

O presente documento consolida as diretrizes gerais para a formação e 

aperfeiçoamento de magistrados e servidores, relativas ao exercício 2019, em 

consonância com as Resoluções nº 01/2008, 03/2009 e 18/2015 da ENAMAT, 

RESOLUÇÃO nº 299/2017 do TRT da 23ª Região, bem como as orientações 

contidas nas Resoluções  192/2014 e 159/2015, do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, respectivamente, que 

dispõem sobre as capacitações de magistrados e servidores do Poder Judiciário.  

 

Em 2019, o PAC foi elaborado tendo como base o programa de formação inicial, 

curso de reciclagem anual, coleta de informações junto a servidores e gestores, 

bem como demandas por treinamentos advindas de processos administrativos, 

correições, propostas orçamentárias e normatizações, visando propiciar o 

crescimento pessoal e laboral de todos os magistrados e servidores, para a 

melhoria do desempenho institucional. 

 

Aqui ficarão estabelecidas as atividades que serão desenvolvidas durante o ano 

de 2019 pela EJUD23, sem prejuízo do atendimento das demandas 

supervenientes, as quais serão realizadas sempre que em harmonia com o 

presente PAC e o Planejamento Estratégico deste Regional, após a aprovação 

pela Diretoria da Escola Judicial. 
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2- Objetivos do Plano 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

• Proporcionar aos magistrados e servidores as condições necessárias ao 

desenvolvimento da carreira e ao aprimoramento profissional, a fim de 

alcançar a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade, da 

qualidade de vida de todos os integrantes da Instituição e do clima 

organizacional. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Promover ações que atendam às necessidades de capacitação dos 

magistrados e servidores do TRT da 23ª Região em consonância com a 

missão, visão de futuro, valores institucionais e objetivos estratégicos;  

• Gerir o modelo adotado de forma compartilhada com as unidades;  

• Promover a valorização e o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais, a fim de aprimorar a prestação jurisdicional;  

• Sistematizar o programa de capacitação a partir das necessidades reais 

apresentadas, com foco em resultados;  

• Otimizar a utilização e distribuição dos recursos, com melhor 

gerenciamento dos gastos;  

• Facilitar o acesso às ações de capacitação do PAC;  

• Contribuir para o amadurecimento profissional e pessoal dos magistrados 

e servidores, visando à melhoria do clima organizacional e da qualidade 

de vida;  

• Estimular a disseminação de conhecimentos adquiridos por magistrados 

e servidores;  

• Incentivar a padronização de procedimentos dentro do Regional; 

• Dar transparência e clareza quanto às ações de capacitação;  
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• Promover a sustentabilidade, seja através de ações de educação 

inseridas em todos os cursos promovidos pela EJUD, bem como por meio 

de economia na utilização de materiais de consumo. 

 

3- Diretrizes: 

 

O PAC 2019 contempla as necessidades de capacitação das unidades 

administrativas e judiciárias, que deverão ser realizadas de forma presencial, a 

distância, semipresencial, híbrida ou por meio da participação em encontros, 

congressos, seminários ou eventos similares, sempre correlacionados ao cargo 

ou ambiente organizacional. 

 

Com foco na otimização dos recursos e valorização dos talentos do Tribunal, na 

realização dos eventos ou análise quanto à conveniência de participação em 

eventos externos, a Escola Judicial observará, necessariamente:  

 

1. Possibilidade de a capacitação ocorrer sem ônus para o Tribunal, por 

meio de parcerias ou cursos disponibilizados por outros órgãos;  

2. Realização de cursos de capacitação por meio de instrutores do quadro 

de pessoal, magistrados e servidores;  

3. Preferência às iniciativas de capacitação que contemplem mídias 

alternativas e que possibilitem abranger o maior número de pessoas a um 

menor custo para o TRT da 23ª Região; 

4. Parcerias com outros Órgãos visando repartir os custos de contrações in 

company;  

5. Atendimento de capacitações de unidades que não receberam 

treinamentos no ano de 2018.  

 

4. Metodologia  

 

Etapas básicas para desenvolvimento das atividades: 
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1. Priorização aos cursos anuais obrigatórios decorrentes de normas 

advindas da ENAMAT, CSJT, CNJ e TRT da 23ª Região;  

2. Diagnóstico das necessidades de capacitação; 

3. Apresentação do PAC 2019 à Diretoria da EJUD.  

4. O Aprovação do PAC 2019 pelo Conselho Didático-Pedagógico;  

5. Execução do Plano, com o auxílio das áreas envolvidas no processo;  

6. Avaliação e acompanhamento das ações de capacitação ao final de cada 

curso; 

7. Prestação de contas ao Conselho Didático-Pedagógico quanto aos cursos 

ministrados, semestralmente. 

 

5. Execução do Plano 

  

A execução do PAC 2019 é de responsabilidade da equipe da EJUD 23 em 

conformidade com a distribuição das ações de capacitação ao longo do ano, que 

poderá sofrer ajustes de acordo com as necessidades.  

Poderão ser celebrados convênios e parcerias com outras escolas judiciais, 

associações e instituições de ensino para a promoção de estudos e a difusão do 

conhecimento, visando o intercâmbio de informações, materiais, boas práticas, 

docentes e estudantes.  

 

6 - Critérios para realização de eventos de formação  

 

Os eventos iniciados pela Escola Judicial terão seus projetos e os demais 

procedimentos realizados pelos seus servidores.  

Os eventos demandados por outras Unidades do TRT23, deverão conter o 

Estudo Técnico Preliminar, bem como todos os documentos necessários, 

providenciados pela Unidade demandante, que o submeterá à Escola Judicial 

para análise e aprovação pelo seu Diretor.  
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Na contratação por inexigibilidade de licitação, os processos devem ser 

encaminhados à Escola Judicial com os documentos necessários e 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias) da data para a realização do 

evento.  

Na contratação com pagamento de gratificação por encargo de curso, os 

processos podem ser entregues à Escola Judicial com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias.  

 

7. Tipos de Eventos  

 

• Eventos Internos: realizados nas dependências do TRT da 23ª Região, ou 

em locais por ele definidos, ministrados por instrutores próprios ou 

contratados. O conteúdo, a carga-horária, o público-alvo e as demais 

características dos eventos serão definidos e supervisionados pela EJUD, 

mediante planejamento (proposta) apresentado pelo instrutor e/ou 

organizador.  

 

• Eventos Externos: Promovidos e organizados por terceiros, abertos ao 

público.  

 

• Educação a distância: Mediada por tecnologias em que alunos e 

professores estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não 

estão fisicamente presentes em um ambiente tradicional de ensino-

aprendizagem.  

 

8. Público-alvo  

 

Os eventos de capacitação a serem desenvolvidos terão como público-alvo 

principal os magistrados e servidores do TRT da 23ª Região.  
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9 - Critérios para participação nos eventos de formação  

 

Para participar dos eventos de formação os magistrados e servidores deverão 

atender aos seguintes requisitos:  

 

Apresentar na inscrição a declaração de participação, conforme modelo 

fornecido pela EJUD em que deverá conter:  

 

• Anuência do gestor da sua Unidade;  

• Concordância com possível ressarcimento em caso de não conclusão do 

curso, nos termos do Art. 16 da Resolução 159/2015 do CSJT;  

• Ter condições tecnológicas, caso necessário;  

• Possibilidade de realizar curso sem prejuízo das suas atribuições;  

• Não estar em férias ou usufruindo das licenças previstas nos inciso I a VII 

do artigo 81, detalhadas no artigos 83 a 87, 91 e 92, dos afastamentos 

previstos no artigos 93 a 96-A, assim como das licenças dispostas nos 

artigos 202, 207, 208, 210 e 211, todos da Lei 8.112/90.  

 

Terá preferência na inscrição o magistrado ou o servidor que ainda não 

participou de eventos de formação no ano letivo em curso. 

 

10. Corpo docente  

 

O corpo docente para implementação do presente plano será definido pela EJUD 

23 no momento de detalhamento dos eventos e será composto de professores-

formadores, tutores, conteudistas e palestrantes, tecnicamente qualificados, 

preferencialmente, com experiência profissional, e oriundos tanto da área 

jurídica, de outros órgãos do Poder Judiciário, bem como de outras áreas afins, 

conforme a demanda do tema a ser desenvolvido.  

São considerados instrutores internos aqueles que possuem vínculo com a 

administração pública, compondo o quadro próprio do órgão ou não. 

Dar-se-á preferência, sempre que possível, à contração de instrutores internos. 
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Além de ser recomendado pelo CSJT, a preferência por instrutoria interna é uma 

estratégia eficaz e econômica para a realização de programas de educação 

corporativa, pois favorece o compartilhamento interno de conhecimentos e 

habilidades, promovendo a gestão do conhecimento.  

 

11. Avaliação das ações formativas  

 

Conforme a Resolução 159/2015 do CSJT, as ações de formação e 

aperfeiçoamento deverão ser avaliadas, sempre que possível, pelos órgãos do 

Poder Judiciário.  

 

As avaliações permitem realimentar os demais processos de diagnóstico, 

planejamento e execução das ações formativas, contribuindo para a melhoria do 

plano, programa ou projeto e orientando novas tomadas de decisões.  

 

A aplicação do tipo da avaliação envolve a análise do contexto, medindo reação, 

conhecimento e habilidades adquiridas, impacto no ambiente de trabalho e 

resultados, por meio da aplicação de questionários junto aos participantes e 

respectivos gestores das unidades.  

 

Neste contexto, ainda, analisa-se a relação entre custos e benefícios 

organizacionais da implementação de programas de treinamento.  

 

O Conselho Nacional de Justiça traz quatro dimensões de avaliação, as quais 

nortearão as atividades avaliativas da EJUD, quais sejam:  

 

• Avaliação de reação: diagnostica as impressões dos servidores sobre as 

ações formativas com relação a conteúdo, instrutores, recursos 

educacionais, ambiente, instalações e outros.  

•  Avaliação de aprendizagem: examina se os servidores absorveram os 

conhecimentos e aperfeiçoaram as habilidades e as atitudes;  
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• Avaliação de aplicação: identifica se os servidores estão utilizando, na 

atividade laboral, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

decorrentes da ação formativa;  

• Avaliação de resultado: analisa se a ação formativa contribuiu para o 

alcance da estratégia. 

 

12. Conclusão do Curso e Certificação  

 

Para fins de certificação os eventos deverão ter carga horária mínima igual ou 

superior a 02 horas.  

 

Os certificados serão emitidos em conformidade com a Resolução Administrativa 

nº 008/2011, da ENAMAT. 

 

A ausência ou desistência injustificada do magistrado ou servidor inscrito em 

evento de formação, ou sua não certificação por motivo de frequência ou 

aproveitamento insatisfatório, implicará o ressarcimento do total dos 

investimentos havidos com sua participação e reposição das horas afastadas 

para a participação no curso.  

 

Ainda que justificada a ausência, não haverá certificação ao servidor ou 

magistrado que não atingir a carga horária mínima de frequência no curso.  

 

Para certificação serão necessárias a frequência mínima de 75% e participação 

em 100% das atividades propostas pelo professor.  

 

13. Resultados Esperados  

 

• Formação e treinamento continuado de acordo com as necessidades 

identificadas;  

• Transparência e clareza quanto às ações de capacitação;  
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• Avaliação das ações de capacitação e mensuração do desempenho dos 

participantes para análise da efetividade do Plano.  

 

14. Áreas de atuação  

 

Para a construção deste plano, adotou-se como base as cinco áreas de atuação 

utilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, abaixo descritas:  

 

• Administrativa/Gestão: Contratação e convênios, Licitação, Gestão de 

Pessoas, Gestão por competências, Gestão por projetos, Gestão da 

qualidade, Educação corporativa, Comunicação, Gestão estratégica, 

Gestão documental, Secretariado, Finanças públicas, Auditoria, 

Administração de recursos materiais, Organização de eventos, outros.  

• Judiciária: Normas jurídicas, Jurisprudência, Elaboração de textos 

jurídicos, Procedimentos e rotinas judiciais, Mediação, Custas judiciais, 

outros.  

• Línguas: Línguas estrangeiras, Português, Libras.  

• Responsabilidade Social: Gestão socioambiental, Sustentabilidade, 

Comunidade e sociedade, outros.  

• Tecnologia da Informação: Hardware, Software, Sistemas de 

comunicação, Sistemas de telecomunicações, Gestão de informações e 

de dados, Segurança da informação, outros.  

 

A adoção das áreas de atuação para o planejamento das capacitações permitirá, 

ao final do ano letivo, apresentar as informações necessárias para o Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário (CEAJUD). 

Dessa forma, será possível conhecer a realidade dos órgãos da Justiça do 

Trabalho, promover comparativos e traçar melhorias diante do cenário 

encontrado.  

 

15. Disponibilidade Orçamentária  
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Os recursos orçamentários serão oriundos da rubrica específica para 

capacitação de magistrados e servidores do TRT da 23ª Região, conforme 

detalhamento das tabelas abaixo.  

 

A execução das ações de capacitação constantes dos projetos ficam 

condicionadas à existência de tais recursos.  

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

Contratação de pessoa jurídica para realização de 

eventos de formação inicial e continuada 

R$  68.000,00 

Contratação de pessoa física para realização de 

eventos de formação inicial e continuada 

R$  76.000,00 

Contribuição previdenciária – INSS Patronal sobre 

serviço de pessoa física 

R$  15.200,00 

Diárias no país R$ 180.000,00 

Diárias para colaboradores eventuais no país R$   13.000,00 

Gratificação por encargo de curso R$ 162.000,00 

Passagens para o país R$   80.000,00 

Reembolso de combustível R$   54.900,00 

TOTAL  R$ 649.100,00 

Fonte: SIGEO-JT 

 

CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS 

Descrição Valor  

Contratação de pessoa jurídica para realização de 

eventos de formação inicial e continuada 

R$   12.000,00 

Contratação de pessoa física para realização de 

eventos de formação inicial e continuada 

R$   24.000,00 

Contribuição previdenciária – INSS Patronal sobre 

serviço de pessoa física 

R$    2.400,00 



 
 

14 
 

Diárias no país R$ 163.200,00 

Diárias para colaboradores eventuais no país R$   16.000,00 

Gratificação por encargo de curso R$ 112.000,00 

Passagens para o país R$   36.000,00 

Reembolso de combustível R$   24.000,00 

TOTAL  R$ 389.600,00 

Fonte: SIGEO-JT 

 

16. Números 

Itens Valores 

Número de magistrados 80 

Investimento por magistrado R$ 4.870,00 

Número de servidores 843 

Investimento por servidor R$ 769,98 

 

17. Distribuição de recursos por áreas de atuação (servidores) 

Áreas de interesse Parcela do 

Orçamento 

Dotação (R$) 

Administrativa/Gestão 45% R$ 292.095,00 

Educação 2,5% R$   16.227,50 

Judiciária 23% R$ 149.293,00 

Línguas 7% R$   45.437,00 

Responsabilidade Social 1% R$   6.491,00 

Saúde e Qualidade de Vida 2,5% R$   16.227,50 

Tecnologia da Informação 19% R$  123.329,00 

Total 100% R$ 649.100,00 

 

18. Distribuição de recursos por eixo (magistrados) 

Formação Inicial e Continuada Dotação (R$) 

Eixo Eticidade R$ 389.600,00 

 Eixo Alteridade 
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Eixo Resolução de Conflitos 

Eixo Direito & Sociedade 

.
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19. Desdobramento das áreas de atuação 

 

• SERVIDORES 

Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa/ Gestão 

 

 

 

14º Congresso de Pregoeiro .    

A Contratação de TI pela Administração Pública (*) .    

Atendimento ao Cidadão - EAD .    

Auditoria e Gestão de Risco no Setor Público . .   

Comunicação não violenta - EAD   .  

Contabilidade Orçamentária e Financeira aplicada à 

Administração Pública 
.    

Contratos – elaboração, acompanhamento, fiscalização. 

Gestão dos contratos para aquisição de bens, obras e 

prestação de serviços. 

 .   

Curso de Desenvolvimento de Competências Gerenciais – 

turma I - EAD 
.    
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Curso de Desenvolvimento de Competências Gerenciais – 

turma II - EAD 
  .  

Curso para Certificação em Ouvidoria  .   

Estatística – Inteligência Artificial e Linguagem R    . 

Ética no Serviço Público - EAD  .   

Feedback: um instrumento de desenvolvimento pessoal e de 

equipes. EAD 
 .   

Formação inicial de servidor. EAD .    

Gestão de Indicadores em Processos de Avaliação de 

Desempenho 
  .  

Governança e Gestão de Riscos no Setor Público  .   

Gestão do Tempo e Comportamento. EAD   .  

Gestão Tributária de Contratos e Convênios  .   

Inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de 

bens e serviços - EAD 
 .   

Inteligência Emocional no Cotidiano - EAD    . 

Introdução ao SisEjud - EAD   .  

Liderança Organizacional: estilos e técnicas - EAD    . 
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Administrativa/ Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção Predial NR 10 – área de instalações elétricas    . 

Operacionalização do SIGEO  .   

Processo Administrativo – PROAD - EAD   .  

Segurança – reciclagem em arma não letal     

Segurança em Cerimonial     

Segurança – Proteção de Autoridades     

Segurança – Técnicas de Imobilização e Condução     

Segurança – “Seminário de Aperfeiçoamento da Resolução 

CSJT Nº 108/2012 e da Recomendação CSJT Nº 15/2013” 
.    

Sistema de Gestão de Pessoas/Folha de pagamento  . .  

Suprimentos de fundos. EAD  .   

Teletrabalho - EAD .  .  

Teletrabalho – Oficina - EAD   .  

Tesouro Gerencial   .  

 

(*)Trata-se de curso solicitado pela área de tecnologia da informação. 
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Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Educação 
CONEMATRA . . . . 

     

 

 

Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Judiciária 

 

Cálculos Trabalhistas – atualização - EAD  .   

Curso de atualização sobre a planilha de cálculos da 

Contadoria 

.    

Curso de atualização do sistema PJE CALC - Contadoria   .  

Curso de Formação para Assistente Jurídico (GAB e VT)    . 

Curso para Oficiais de Justiça  .   

Direito do Trabalho .    

Direito Processual Civil  .   
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Direito Processual do Trabalho . .   

Direito Previdenciário   .  

Ferramentas eletrônicas para pesquisa de bens e pessoas - 

EAD 

 .   

Formação de conciliadores/técnicas de conciliação. EAD .    

Mesa Redonda Virtual – semipresencial - tema a definir  .   

Secretário de Audiência   .  

 

 

 

Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Línguas 

Português – Concordância Verbal e Nominal - EAD  .   

Português – Regência e Crase - EAD   .  

Português Jurídico - EAD   .  

Português – Redação Oficial    . 

Libras - híbrido  . . . 



 
 

21 
 

 

Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Tecnologia da Informação 

Administração PostgreSQL com Alta Performance   .   

Conscientização sobre a Segurança da Informação   .  

Curso do Software RiskManager .    

Desenvolvimento PJE - Angular   .  

Gestão de atendimento especializado no sistema PJE – 

service desk 

 .   

Gestão de Riscos de TIC - EAD .    

Red Hat HBoss Application Administration II   .  

PJE – Curso de Atualização - EAD .    

PJE – Ferramentas de Gerenciamento - EAD  .   

PJE – Novas funcionalidades do sistema – etapa I - EAD   .  

PJE – Novas funcionalidades do sistema – etapa II - EAD    . 

Cursos na Plataforma ALURA . . . . 
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Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Saúde e Qualidade de Vida 

Coral . . . . 

Encontro Regional de Integração, Saúde e Qualidade de Vida   .   

Saúde – Medicina do Trabalho – programa de atualização 

(PCMSO) - EAD 
 .   

Saúde – Primeiros Socorros   .  

Saúde – Psicologia – Formação de facilitadores em Felicidade 

Interna Bruta 
.    

Saúde – Perícia Administrativa – ferramentas para 

estabelecimento de nexo causal - EAD 
 .   

Saúde – Comportamento Suicida – Avaliação e Manejo - EAD   .  
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Área de Atuação Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Responsabilidade Social 

Inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de 

bens e serviços - EAD 
 .   

Noções de Gestão Socioambiental - EAD .    

Sustentabilidade e Consumo Consciente   .  

 

 

• MAGISTRADOS 

 

Eixos Ação de Capacitação 

Distribuição de cursos 

por trimestre 

1º 2º 3º 4º 

 

 

Eticidade 

Curso de Formação Inicial – Nacional  .   

Curso de Formação Inicial – Regional  . .  

1ª Semana Jurídica – Formação inicial difusa e continuada  .   
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Alteridade 

 

 

Resolução de Conflitos 

 

 

Direito & Sociedade 

PJE – Ferramentas de Gerenciamento - EAD  .   

Mesa Redonda Virtual – Tema a definir  .   

Formação de Conciliadores/Técnicas de Conciliação - EAD .    

Cursos de Formação Continuada - ENAMAT . . . . 

Encontro Regional de Saúde e Qualidade de Vida– turma 

1/2019 
 .   

As implicações éticas nas redes sociais para os Membros do 

Poder Judiciário - EAD 

  .  

Novas funcionalidades do PJE – parte I   .  

2ª Semana Jurídica – Formação inicial difusa e continuada   .  

Novas funcionalidades do PJE – parte II    . 

CONEMATRA . . . . 
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ANEXO I 

 

Estão listados abaixo os temas que foram demandados à Escola Judicial que 

não foram contemplados no calendário 2019, por motivos orçamentários. Se no 

decorrer do exercício houver a redução de custos na realização das 

capacitações previstas, a EJUD promoverá eventos internos com a inclusão das 

temáticas ou autorizará a participação dos interessados em cursos externos, 

observada a conveniência e oportunidade, por decisão da Diretoria da EJUD. 

 

TEMAS: 

• Domínio de ferramentas de informática aplicadas ao ensino; 

• Noções Gerais de Edição de Áudio e Vídeo, conversão em formatos 

digitais; 

• Noções Gerais de operação de equipamentos de áudio e vídeo; 

• Noções Gerais de aplicativos web para configuração e atualização de 

páginas na internet; 

• Planejamento Escolar; 

• Gestão de processos de aprendizagem presencial e a distância; 

• Desenvolvimento e customização de ambientes virtuais de aprendizagem; 

• Cerimonial – Normas e Ritos; 

• 6º Contratos Week; 

• Regras gerais aplicadas à Administração Pública e aos servidores 

públicos, com ênfase às regras de aposentadoria; 

• Gestão de projetos; 

• Técnicas e Controle de Stress; 

• 3º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de 

Riscos nas Aquisições; 

• Gestão estratégica, planejamento estratégico, ferramentas de gestão e a 

gestão de processos; 

• Instalação, gerenciamento e monitoramento do sistema de virtualização 

VMWARE; 



 
 

28 
 

• Sistematização da assistência de enfermagem e participação em 

congressos de enfermagem; 

• Utilização das ferramentas como Redmine, e-Gestão, SIG e SGT; 

• Fórum de boas práticas de auditoria e controle interno; 

• Técnicas de Auditoria; 

• Elaboração e análise de planilha de custos das licitações; 

• Direito Administrativo – licitação de obras; 

• Direito Administrativo – LOMAN; 

• Regime Jurídico Único – Trâmites legais, aplicação da Lei n. 8.112/90 e 

legislação correlata; 

• Elaboração de orçamento de obras e serviços técnicos; 

• Gerenciamento de bens permanentes e de consumo; 

• Conip Judiciário 2019; 

• Configuração, gerenciamento e monitoramento do sistema de ativos do 

TRT – Zabbix; 

• Red Hat JBoss Application Administration I; 

• Instalação, configuração e gerenciamento do Sistema Operacional Linux; 

• Participação de estudos, debates e socialização de pesquisas e 

experiências profissionais com foco em temáticas sociais; 

• Saúde – técnicas de execução de curativos; 

• Segurança – armamento e tiro; 

• Segurança~- Inteligência na Segurança; 

• Curso para utilização do IBM Spectrum Protect; 

• Estatística, indicadores utilizando inteligência artificial e linguagem 

Python; 

• Mediação para resolução autocompositiva e consensual das 

divergências; 

• Gestão de frotas; 

• Curso de Luminotécnica; 

• Comunicação audiovisual – Cinegrafia e iluminação; 
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• Curso de reciclagem em audiovisual – operação de equipamentos de 

captura de áudio e vídeo e edição não linear; 

• Técnicas de comunicação; 

• Instrumentalização dos procedimentos de aquisição por dispensa e 

inexigibilidades de licitações; 

• Capacitação sobre a lei que rege o Processo Administrativo no Serviço 

Público; 

• Ergonomia no e-Social; 

• Qualidade de Vida no Trabalho; 

• Gestão documental; 

• Dominando o mapeamento de processos com BPMN 2.0; 

• Oracle Database 12c: Administration I; 

• 15º Congresso Brasileiro de Clínica Médica da Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica; 

• Programa de atualização em Clínica Médica; 

• Doenças psiquiátricas – avaliação de diagnósticos; 

• Capacitação em requisitos de software; 

• Capacitação na área de sustentação de sistemas que utilizam PL/SQL. 


