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EDITAL Nº 14/2015 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Torna pública a abertura de inscrições para o Curso de 

“Excelência no Atendimento ao Público”, destinado ao 

aperfeiçoamento de Servidores. 

 

O Desembargador Samoel Evangelista, Diretor da Escola do 

Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos Artigos 36 e 37, da 

Lei Complementar n. 258, de janeiro de 2013, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos servidores 

interessados que, no período de 17 a 19 de agosto de 2015, estarão abertas, de acordo com as 

regras constantes neste Edital, as inscrições para o Curso “Excelência no Atendimento ao Público”. 

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO. 

1.1. Curso: Excelência no Atendimento ao Público. 

1.2. Facilitadora: Rosângela Maria Nunes Raulino – Bacharel em Ciências Sociais, especialização em 

Sociologia pela Universidade Federal do Acre – UFAC. Pós-graduada em Gestão de Pessoas e 

Psicopedagogia. Secretaria de Programas Sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 

1.3. Modalidade: Presencial. 

1.4. Carga horária: 16 (dezesseis) horas-aula. 

1.5. Público alvo: Servidores que atuam no atendimento ao público externo, estagiários e interessados. 

1.6. Número de vagas: 40 (quarenta). 

1.7. Período de realização: 24 a 27 de agosto de 2015. 

1.8. Horário de realização: Das 14h às 17h40. 

1.9. Local: Escola do Poder Judiciário – ESJUD. 

1.10. Ementa do Curso:  

Princípios para um bom atendimento; Conceito de qualidade no atendimento; Atendimento telefônico, 

estratégias verbais, não verbais e ambientais, regras básicas; Era das mudanças; Comunicação; 

Relações interpessoais, empatia, respeito, tolerância e ética; Feedback. 

1.11. Sistema de avaliação do cursista:  

1.11.1. A avaliação constitui-se na expressão de aprendizagens construídas ao longo do curso em 
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termos de conhecimentos, habilidades e experiências do aluno com o tema abordado. Será exigida, 

assiduidade, frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso, pontualidade e 

participação em atividades na sala de aula. 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. A matrícula deverá ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição, devidamente autorizada 

pelo chefe imediato (no caso de servidor), disponível no sitio 

http://intranet.tjac.jus.br/intra/?page_id=43572  no período de 17 a 19 de agosto de 2015.  

2.2. Será observado o critério de ordem de envio para a Esjud, até o limite de vagas existentes.  

2.3. Ao término do prazo a Esjud encaminhará para os e-mails indicados a confirmação da inscrição. 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Será admitida a desistência da inscrição até 24 (vinte e quatro) horas antes da data do início do 

curso. 

3.2. Não poderá se inscrever em curso de aperfeiçoamento, no período de seis meses subsequentes, o 

servidor que, de forma injustificada, deixar de comparecer ao curso para o qual se encontrava inscrito ou 

não obtiver a frequência mínima de que trata o item 3.3 do presente Edital. 

3.3. Terá direito ao certificado de participação o aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) em todo o curso. 

3.4. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Esjud. 

 
Rio Branco, 12 de agosto de 2015. 

 

Desembargador Samoel Evangelista 
  Diretor da ESJUD 

 
 


