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Rio Branco-AC, quarta-feira 3 de fevereiro de 2021.
ANO XXVIlI Nº 6.766
Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BAR- ROS dos Santos, Desembargador(a), em 02/02/2021, às 12:52, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
EDITAL Nº 4/2021

O Desembargador Roberto Barros, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação per- tinente, faz saber pelo presente Edital que estarão abertas as inscrições para o curso “Ferramentas da tecnologia da informação no apoio às atividades da Esjud”, no período de 2 a 5 de fevereiro de 2021, conforme as regras nele determinadas.

	DAS INFORMAÇÕES GERAIS
	Curso: Ferramentas da tecnologia da informação no apoio às atividades

da Esjud.
	Formador:
	Breno Cavalcante do Nascimento – Mestre em Educação (2019), espe- cialista em Tecnologias de Informação (2015), em Docência para Educação Profissional (2011), em Educação à Distância (2013) e em Redes de Compu- tadores (2015). É graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Acre (2006). Atualmente é Técnico Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Atuando na Escola do Poder Judiciário), professor de nível superior na FAMETA e Orientador Educacional - SENAC/AC. Gerência proje- tos/equipes de desenvolvimento de software. Tem desenvolvido pequisas na área de TICs na educação, banco de dados e engenharia de software. Cur- rículo Lattes.

	Carga horária: 20 horas-aula.
	Modalidade: EaD.

	Realização: 8 a 12 de fevereiro de 2021.
	Horário: Das 14h às 18h.
	Local de realização: Google Meet.
	Inscrições: 2 a 5 de fevereiro de 2021.


	DO PÚBLICO-ALVO E DAS VAGAS
	Público-alvo: servidores lotados na Escola do Poder Judiciário - ESJUD, exclusivamente.

2.3 Número de vagas: 20(vinte) vagas.

	DAS INSCRIÇÕES
	Pré-requisitos: Durante o curso o aluno deverá ter: Acesso a um computador para realizar as atividades práticas; Conhecimentos básico de Windows e navegação na Internet.

	No período de 2 a 5 de fevereiro de 2021 estarão abertas as inscrições para a oficina “Ferramentas da tecnologia da informação no apoio às ativida- des da Esjud”.
	A inscrição será realizada pelo Sistema de Gestão de Ensino- SIGEN, na

página da Esjud https://esjud.tjac.jus.br/.
	Até o último dia útil que antecede ao evento será enviada a confirmação de inscrição aos participantes.

	O envio da confirmação da inscrição será feito exclusivamente pelo e-

-mail informado no momento da inscrição pelo SIGEN.
	O interessado em participar do curso “Ferramentas da tecnologia da infor- mação no apoio às atividades da Esjud”. deverá realizar cadastro e inscrição no SIGEN pelo endereço eletrônico https://esjud.tjac.jus.br/
	A GEADE fará o controle de frequência ao término da ação educacional, mediante extração de relatório de acesso da plataforma.
	Ao final da ação educacional, a GEADE fará os devidos registros no Sis- tema de Gestão do Ensino - SIGEN para posterior liberação da certificação.

	DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

4.1. As vagas serão preenchidas somente pelo público-alvo do item 2.1 deste
edital.

	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução às Ferramentas Utilizadas na escola (2h)
Sigen AVA
Porta Esjud Google Meet Google Forms

Notícias (2h) Publicação de Notícias Popup
Banner Principal

Publicações (2h)
Editais

Webinários (4h)
Criando Eventos / Reuniões
Enviando convites (Pela Plataforma / Por e-mail) Usando a ferramenta
Apresentando conteúdo
Gravação
Relatórios de Participação

AVA (4h)
Matrícula de alunos no AVA
Lista de notas e aprovação
 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Administrando YouTube (4h) Criação de banner Organização de Playlistas Transmissão

Google Forms (4h)
Criando pesquisa

	DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
	Avaliação do cursista: A avaliação será formativa tendo como critério a participação na atividade proposta, assiduidade e pontualidade.
	Terá direito ao certificado de participação no curso o aluno que obtiver a carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total de 20h (vinte) horas.
	O concludente obterá o certificado no Sistema de Gestão do Ensino - SI- GEN, na área do aluno, acessando o link https://esjud.tjac.jus.br/sigen/publi- co/login_aluno.xhtml.
	Avaliação da ação: Será disponibilizado, no último dia, o link https://esjud. tjac.jus.br/sigen/publico/login_aluno.xhtml para acesso ao formulário de ava- liação de reação que deverá ser preenchida pelo aluno no prazo de 5 (cinco) dias a contar do término da oficina. O instrumento avalia a contribuição da oficina no desempenho profissional do aluno e permite a observação sobre a capacidade e o domínio do professor quanto à matéria, habilidade de comuni- cação, metodologia e material didático, dentre outros aspectos.
	Para efeito de certificação serão considerados os participantes que efetu- arem o cadastro e inscrição no SIGEN e obtiverem frequência mínima descrita no item 6.2 no ambiente virtual do Google Meet.


	DA METOLOLOGIA
	Serão desenvolvidas atividades teórico e prática. Utilizaremos a metodo- logia ativa aprendizagem baseada em problemas, onde será disponibilizada oportunidade para turma resolver problemas bem próximo da realidade, e as- sim utilizando as ferramentas disponíveis na escola


	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	A frequência será registrada no Sistema de Gestão do Ensino - SIGEN,

nos termos do item 3.7 deste Edital
	Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção

da ESJUD.

Desembargador Roberto Barros
Diretor da ESJUD

Anexo I Cronograma

DATA
HORÁRIO
LOCAL
ETAPA
2 a 5 de fevereiro de 2021.
De 2 a 5 de fevereiro.
https://esjud.tjac.jus.br
Aplicativos de comunição eletrôncia e SEI
Período de divulgação e inscrições

De 8 a 12 de fevereiro de 2021.

Das 14h às 18h

Google Meet
Curso Ferramentas da tecnologia da informação no apoio às atividades da Esjud.
Rio Branco-AC, 29 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BAR- ROS dos Santos, Desembargador(a), em 02/02/2021, às 13:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:0004296-66.2020.8.01.0000
Local:Rio Branco Unidade:CPL
Requerente:Diretoria do Fórum de Acrelândia
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços para eventual aquisição de equipa- mento roteador access point para Comarca de Acrelândia

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 11/2021, de acordo com a Ata de Realização (doc. 0912818), Resultado por Fornecedor (doc. 0912819) e Termo de Adjudicação (doc. 0912820), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço por grupo a empresa:
BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.897.352/0001-03, com valor global de R$ 4.658,04 (quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) para o grupo 1.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR
e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM- PRASNET.
Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO DJALMA da Silva, Presidente, em 02/02/2021, às 11:43, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

