
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça - Gerência de Administração do Ensino 

EDITAL Nº 27 / 2016

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

                          Torna pública a abertura de inscrições para o Curso “Motivação para o Trabalho em Equipe”,
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.º 258, de 29 de janeiro de 2013,
TORNA PÚBLICO  para conhecimento dos Servidores interessados que, no período de 5 a 10 de outubro, estarão
abertas, de acordo com as regras constantes neste Edital, as inscrições para o Curso “Motivação para o Trabalho em
Equipe” .

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO.

1.1. Curso: Motivação para o Trabalho em Equipe.

1.2. Facilitadora: Eunice Carvalho Guerra – Dupla graduação: Administração pela Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA) e Psicologia pela UNINORTE. Especialista em Administração Hospitalar pela UNAERP, Saúde Mental pela
Universidade Federal do Acre – UFAC e MBA em Gestão de Pessoas pela Gama Filho. Experiências como facilitadora:
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre – SEBRAE/AC, Fundação Hospital  Estadual do Acre –
FUNDHACRE/HC, Centro de Capacitação de Servidores Públicos do Estado do Acre – FESPAC, Escola do Poder
Judiciário – ESJUD. Atualmente é Psicóloga da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES) do Poder Judiciário do Estado
do Acre e Unidade de Nefrologia (FUNDHACRE/HC).

1.3. Modalidade: Presencial.

1.4. Carga horária: 20 (vinte) horas-aula.

1.5. Público alvo: Servidores.

1.6. Número de vagas: 40 (quarenta).

1.7. Período de inscrição: 5 a 10 de outubro de 2016.

1.8. Período de realização: 17 a 21 de outubro de 2016.

1.9. Horário de realização: 8h às 11h40

1.10. Local: Escola do Poder Judiciário – ESJUD.

1.11. Ementa do Curso:

Motivação: definição, conceitos e tipos; Vantagens do trabalho em equipe; Motivação através das necessidades; Como
potencializar a motivação na vida pessoal e profissional; Motivação X Desmotivação; Motivação e Autoconhecimento; A
Influência da liderança na motivação da equipe; Mudanças ambientais e pessoais, Inteligência emocional; Inteligência
coletiva; Trabalho em grupo X trabalho em Equipe; O indivíduo e o grupo; Ambiente organizacional produtivo; Sinergia.
Estereótipo/Preconceito; Relacionamento.

1.12. Sistema de avaliação do cursista:

1.12.1 Avaliação formativa a partir  de instrumentos de verificação propostos pelo facilitador, no decorrer das aulas,
fundamentadas na valorização teoria/prática.

Serão exigidas assiduidade, pontualidade e participação nas atividades propostas.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A matrícula deverá ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição, devidamente autorizada pelo chefe
imediato, disponível no sitio http://ead.tjac.jus.br no período de 5 a 10 de outubro de 2016.

2.2. Será observado o critério de ordem de envio para a ESJUD, até o limite de vagas existentes.
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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 no curso 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.

Desembargador Samoel Evangelista
  Diretor da ESJUD

 Rio Branco-AC, 29 de setembro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador SAMOEL Martins EVANGELISTA , Diretor(a) , em
07/10/2016, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador
0116300 e o código CRC 1D6B13EF.
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