
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Administração do Ensino 

EDITAL Nº 06 / 2017

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Torna  pública  a  abertura  de  inscrições  para  o  Workshop  “Media  Training” ,  destinado  ao
aperfeiçoamento de Magistrados.

O Desembargador Roberto Barros, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas
atribuições  e  considerando o  disposto  nos Artigos 93,  II,  “c”,  III,  e  VIII-A,  e  105,  parágrafo  único,  I,  ambos  da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, bem como os preceitos contidos na
Resolução nº 02, de 08/06/2016 da ENFAM, TORNA PÚBLICO  para conhecimento dos magistrados que, no período
de 4 a 12 de setembro de 2017, estarão abertas, de acordo com as regras constantes neste Edital, as inscrições para o
Workshop “Media Training” .

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O WORKSHOP.

  1.1. Workshop: Media Training.

  1.2. Docente: Fábio França de Gusmão – Formado em comunicação social/jornalismo pela Universidade Gama Filho.
Possui MBA Executivo da Coppead/UFRJ. Consultor em estratégias em digitais, ministra treinamentos em comunicação
digital, redes sociais, inovação e media training. Jornalista há 22 anos, editor digital no jornal EXTRA, da Infoglobo
Comunicação e Participações S.A., onde já foi repórter, editor assistente editor de geral. Vencedor de vários prêmios de
jornalismo, entre eles o Prêmio Esso de Reportagem, Prêmio Embratel, XXII Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo,
Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e menção honrosa no XXVII Prêmio Vladimir Herzog.

  1.3. Modalidade: Presencial.

  1.4. Carga horária: 8 (oito) horas-aula.

  1.5. Público alvo: Magistrados.  

  1.6. Número de vagas: 50 (cinquenta).

  1.7. Período de inscrição: 4 a 12 de setembro de 2017.

  1.8. Data de realização: 15 de setembro de 2017.

  1.9. Horário: 8h às 13h e das 15h às 17h50.

  1.10. Local: Escola do Poder Judiciário – ESJUD.

  1.11. Ementa: A liberdade de informar: Os meios de comunicação como megafone das instituições; Estudos de casos:
exemplos de casos gerais e específicos. Redes Sociais: as melhores práticas para a vida social no mundo virtual.

  1.12. Sistema de avaliação do cursista:

Serão realizadas simulações práticas. No final da ação será aplicado um Instrumento de Avaliação de Reação.

2. DAS INSCRIÇÕES

  2.1. A matrícula deverá ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição disponível no sitio http://ead.tjac.jus.br
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/inscricao no período de 4 a 12 de setembro de 2017.

  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 evento.

 3.2. Não poderá se inscrever em curso de aperfeiçoamento, no período de seis meses subsequentes, o magistrado 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 2.3 do presente Edital.

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

  3.4. O Magistrado que se deslocar da localidade em que tenha exercício para participar do referido Workshop não fará jus
à percepção de diárias.

  3.5. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da ESJUD.

Rio Branco, 6 de setembro de 2017.

Republicado por incorreção.

 Rio Branco-AC, 06 de setembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Diretor(a) , em
06/09/2017, às 13:24, 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
0273373 e o código CRC FD6FAEA8.
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