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EDITAL Nº EDITAL Nº EDITAL Nº EDITAL Nº 05050505/2013/2013/2013/2013    

    

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA FORMAÇÃO CONTINUADA FORMAÇÃO CONTINUADA FORMAÇÃO CONTINUADA     

 
Torna pública a abertura de inscrições para o 

Curso de “Técnicas Periciais, laudo,Técnicas Periciais, laudo,Técnicas Periciais, laudo,Técnicas Periciais, laudo,    

isolamento, preservação do local e cálculo de isolamento, preservação do local e cálculo de isolamento, preservação do local e cálculo de isolamento, preservação do local e cálculo de 

frenagemfrenagemfrenagemfrenagem”, destinado ao aperfeiçoamento de 

Servidores....    

    

O Desembargador FrFrFrFrancisco Djalmaancisco Djalmaancisco Djalmaancisco Djalma,  

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 PÚBLICTORNA PÚBLICTORNA PÚBLICTORNA PÚBLICOOOO, para conhecimento dos  servidores 

interessados (item 1.5 deste edital) que,,,,    no período de no período de no período de no período de 05050505    a a a a 00009999    agostoagostoagostoagosto    de de de de 

2013, estarão abertas2013, estarão abertas2013, estarão abertas2013, estarão abertas, de acordo com as regras constantes deste Edital, as as as as 

inscrições para o Curso inscrições para o Curso inscrições para o Curso inscrições para o Curso “Técnicas periciais, laudo, isolamento, preservação Técnicas periciais, laudo, isolamento, preservação Técnicas periciais, laudo, isolamento, preservação Técnicas periciais, laudo, isolamento, preservação 

do local e cálculo de frenagemdo local e cálculo de frenagemdo local e cálculo de frenagemdo local e cálculo de frenagem”,,,, destinado ao aperfeiçoamento de 

servidores. 

 1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO 

1.1. Curso: 1.1. Curso: 1.1. Curso: 1.1. Curso: “Técnicas periciais, laudo, isolamento, preservação do local e 

cálculo de frenagem”.    

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Docente: Docente: Docente: Docente: Prof. Esp. Haley Márcio Vilas Bôas da Costa – Perito do IML.  

1.3. Modalidade: 1.3. Modalidade: 1.3. Modalidade: 1.3. Modalidade: Presencial 

1.4. Carga horária: 1.4. Carga horária: 1.4. Carga horária: 1.4. Carga horária: 30 (trinta) horas-aula. 

1.5. Público1.5. Público1.5. Público1.5. Público    alvo:alvo:alvo:alvo:    Servidores lotados nos juizados de trânsito e motoristas.    

1.6. Número de 1.6. Número de 1.6. Número de 1.6. Número de vvvvagas: agas: agas: agas: 50 (cinquenta) vagas.  
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1.7. Número de turmas: 1.7. Número de turmas: 1.7. Número de turmas: 1.7. Número de turmas: 01 (uma).  

1.8. Período de realização:1.8. Período de realização:1.8. Período de realização:1.8. Período de realização: 19 a 29 de agosto de 2013. 

1.1.1.1.9999. . . . Horário: Horário: Horário: Horário: 15h às 18h. 

1.10. Local: 1.10. Local: 1.10. Local: 1.10. Local: Escola do Poder Judiciário - Esjud. 

1.111.111.111.11. Ementa . Ementa . Ementa . Ementa do do do do Curso: Curso: Curso: Curso: Conceitos e definições dos elementos do trânsito; 

Tipos de ocorrências de trânsito; Parâmetros físicos, naturais, biológicos e 

veiculares nas ocorrências de trânsito; Coleta, etiquetagem, fotografia de 

vestígios no local do acidente de trânsito; Tipos de freios: convencional e 

ABS; Análise de marcas de frenagem e derrapagem; Identificação do ponto 

de colisão; Estudo do tempo de percepção, decisão e reação; Cálculos básicos 

envolvidos em acidentes de trânsito; Cálculos avançados de determinação de 

velocidades por meio de crash tests, ruptura de postes, velocidade crítica em 

curvas: tombamento e capotamento; Velocidades de precipitação; 

Velocidades com freios convencionais e em ABS; Técnicas de fotografia 

pericial; Elaboração de pareceres técnicos e laudo pericial; Perícia Judicial. 

Técnicas de elaboração de croquis; Equipamentos, ferramentas e softwares 

usados na perícia de acidentes de trânsito, usos e análises de 

cronotacógrafos (discos-diagramas) como aferição indireta de velocidades; 

Isolamento e preservação em locais de ocorrências de trânsito.    

1.121.121.121.12....    CertificaçãoCertificaçãoCertificaçãoCertificação: : : :     

Será certificado o aluno que obtiver assiduidade igual ou superior a 75 % 

(setenta e cinco por cento), pontualidade e participação nas aulas. 

2. Das inscrições:2. Das inscrições:2. Das inscrições:2. Das inscrições:    

2.12.12.12.1 A inscrição preliminar deverá ser feita mediante preenchimento da ficha 

de inscrição, disponível no sitio http://www.tjac.jus.br e enviada para o 

endereço eletrônico esjud@tjac.jus.br no período do dia 05 a 09 de agosto 

de 2013.  



  

Tribunal de Justiça – Escola do Poder Judiciário 

 

3 
 

2.22.22.22.2. As Inscrições serão aceitas até o limite de vagas disponibilizadas, 

observado o critério de ordem de envio para a ESJUD. 

2.32.32.32.3. Caso não haja o preenchimento das vagas oferecidas no período pré-

estabelecido para a inscrição, será divulgado novo Edital para 

preenchimento das vagas remanescentes. 

2.2.2.2.4444. Encerrado o período de inscrição, a Esjud publicará a relação dos 

servidores inscritos e confirmará por meio do e-mail institucional. 

 

3. 3. 3. 3. Das disposições gerais:Das disposições gerais:Das disposições gerais:Das disposições gerais:    

3.13.13.13.1. Será admitida a desistência do requerimento de inscrição até 02 (dois) 

dias úteis antes da data do início do curso. 

3.23.23.23.2. Não poderão se inscrever no curso de capacitação, no mesmo semestre, 

o servidor que, de forma injustificada, deixar de comparecer ao curso para o 

qual se encontrava inscrito ou não obtiver a freqüência mínima exigida 

(item 1.12), assim como deixar de entregar trabalho avaliativo referente ao 

respectivo curso. 

3.33.33.33.3....  Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção 

da Esjud. 

 Rio Branco-Ac, 19 de julho de 2013. 

 

Desembargador FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco DjalmaDjalmaDjalmaDjalma 
                           Diretor da ESJUD 

 
 
 
 
 
 


