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ESCOLA JUDICIAL
EDITAL Nº 001/2022
DIRETORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO

Torna pública a abertura de inscrições para curso destinado ao aperfeiçoamento de servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O Diretor Geral da Escola Judicial de Pernambuco - ESMAPE, Desembargador Adalberto de Oliveira Melo, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna pública a abertura de inscrições para a capacitação – “ Videoconferência no TJPE e Balcão Virtual”

1 Da capacitação:
1.1 Nome: Videoconferência no TJPE e Balcão Virtual
1.2 Modalidade : A distância (Plataforma EaD da ESMAPE)
1.3 Público-alvo: Servidores lotados nas seguintes unidades do TJPE:
- Gabinete da Presidência;
- Gabinete da 1ª Vice-Presidência;
- Gabinete da 2ª Vice-Presidência;
- Corregedoria Geral da Justiça;
- Gabinetes dos Desembargadores;
- Varas Únicas, Especializadas e todas as demais Varas do Estado;
- Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários do Estado;
- Colégios Recursais;
- Núcleos de Justiça 4.0;
- Diretorias de 1º e 2º grau.
1.4 Número de turmas: 02 (duas)
1.5 Número de Vagas:
Turma 1: 600 (seiscentas)
Turma 2: 600 (seiscentas)
1.6 Especificação das vagas: Só poderão se inscrever até 2 servidores por unidade de lotação, conforme item 1.3, os quais deverão estar
previamente indicados pelo gestor da unidade , conforme prevê o §3º, art. 2º, da Instrução Normativa Conjunta nº 16/2021, publicada no
Dje de 15 de dezembro de 2021.
Obs: Não será necessária a formalização da indicação, haja vista que esta deverá ser previamente acordada com o gestor.
1.7 Período:
Turma 1: 18 a 25 de janeiro de 2022
Turma 2: 08 a 15 de fevereiro de 2022
1.8 Horário: disponível em horário integral durante o período do curso
1.9 Carga horária: 06 horas
1.10 Recomendação básica de configuração: Processador de 1,3 GHz ou equivalente; 2GB de memória RAM; resolução mínima 1024x768
pixels; Sistema Operacional Windows 7 ou superior ou Linux/Mac OS. Uso do Google Chrome na versão atual
* Configuração recomendada para uma melhor experiência nas capacitações ESMAPE
2 Do Conteúdo Programático:
Videoconferência no TJPE
Tópico 1 – Preparando o ambiente;
Tópico 2 – Papel do organizador;
Tópico 3 – Papel do convidado;
Tópico 4 – Realizando uma videoconferência.
Balcão Virtual
- Uso do Cisco Webex para o balcão virtual
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- IN conjunta nº 16 de 14/12/2021
- Orientações gerais ao atendimento no balcão virtual
3 Dos conteudistas:
André Caetano Alves Firmo;
Camila de Lira Melo;
Setor de Educação à Distância da Escola Judicial
4 Das inscrições e remanejamentos:
4.1 . As inscrições serão feitas exclusivamente por meio da Intranet do TJPE: www.tjpe.jus.br – Intranet – Capacitações .
4.2 As inscrições para a turma 1 ocorrerão no período de 04 a 11 de janeiro de 2022 .
4.3 A relação das inscrições deferidas para a turma 1 será disponibilizada no dia 17 de janeiro de 2022, no site da Escola Judicial: http://
www.tjpe.jus.br/web/escolajudicial/inicio
4.4 As inscrições para a turma 2 ocorrerão no período de 18 a 25 de janeiro de 2022 .
4.5 A relação das inscrições deferidas para a turma 2 será disponibilizada no dia 02 de fevereiro de 2022, no site da Escola Judicial:
www.tjpe.jus.br/web/escolajudicial/inicio

http://

5 Das disposições gerais:
5.1 Turma 1: O servidor que tiver sua inscrição deferida receberá, exclusivamente em seu e-mail funcional, no dia 17 de janeiro de 2022 ,
os dados e orientações para a realização de auto inscrição na plataforma EaD da ESMAPE, a qual deverá ser efetivada até o primeiro dia
do curso, ou seja, dia 18 de janeiro de 2022.
5.2 Turma 2: O servidor que tiver sua inscrição deferida receberá, exclusivamente em seu e-mail funcional, no dia 07 de fevereiro de 2022
, os dados e orientações para a realização de auto inscrição na plataforma EaD da ESMAPE, a qual deverá ser efetivada até o primeiro dia
do curso, ou seja, dia 08 de fevereiro de 2022.
5.3 O curso será anotado em ficha funcional do (a) servidor (a) que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) na (s) avaliação (ões) de
aprendizagem.
5.4 A Escola Judicial informa que o conteúdo exposto na capacitação “Videoconferência no TJPE e Balcão Virtual” , tem pertinência com as
áreas de interesse indicadas no art. 41 da Resolução nº 417, de 18 de dezembro de 2018.
5.5 . Serão canceladas as inscrições que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste edital.
5.6 . Eventuais omissões serão decididas pela Diretoria da Escola Judicial de Pernambuco.

Recife, 03 de janeiro de 2022

Dr. Sílvio Romero Beltrão
Juiz Supervisor da Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE

Des. Adalberto de Oliveira Melo
Diretor Geral da Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE
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