ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2021 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Aprovado pela Diretoria da Escola Judicial em 11.12.2020.
Alterado em 01/09/21 (conforme epad principal 18384/21 )

UNIDADE DEMANDANTE

NOME SUGERIDO PARA A CAPACITAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Diretoria Geral 5

Técnicas de negociação aplicadas à gestão de pessoas;

A ser solicitado pela DG

Atualização e interpretações divergentes de institutos da Lei 8.112/90

Curso in company (ASJP)

Terceirização de serviços

Curso in company (AJLC-DG)

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

Curso in company (ASJP)

Contratação de serviços e obras de engenharia, no escopo da nova Lei de
Licitações;

Curso in company (AJLC-DG)

Curso de Lei Geral de Proteção de Dados

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso módulo 2.0 do Sistema de Gestão Estratégica da Justiçado Trabalho
– SIGEST (In Company) Obs.: deverá ser ministrado em módulos de
administrador e de usuário

Curso in company a ser demandado pela unidade

Power BI (In Company )

Curso in company a ser demandado pela unidade

Trilhas de Design Thinking 1

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso de LibreOffice Calc .

Curso a ser oferecido pela Escola Judicial no mês de março

Secretaria da Ouvidoria

Secretaria de Gestão Estratégica

Secretaria de Saúde

Aposentadoria e Pensões – Nova Previdência – Professor José Afonso
Pires Ferreira Júnior

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Secretaria de Pessoal
Curso sobre questões polêmicas de Legislação de Pessoal – Avançado –
Aspectos Polêmicos e Jurisprudência dos Tribunais Superiores - Professor
José Afonso Pires Ferreira Júnior

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Governança Corporativa, Compliance e Prestação de Contas para a
Administração Pública

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Contabilidade Avançada aplicada ao Setor Público 2

Curso externo a ser aprovado até 6 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

SEPEOC - Secretaria de Planejamento e
Execução Orçamentária e
Contabilidade
Semana Orçamentária (ENAP)

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Empenho e suas Peculiaridades com Abordagem Classificações
Orçamentárias(ONE CURSOS);

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Instrutoria Interna/ENAP/Outros

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Curso de Folha Web para gestores (a ser ministrado por servidor lotado na
folha de pagamento)

Curso interno a ser requerido pela unidade

Curso de Folha Web para servidores (a ser ministrado por servidor lotado
na folha de pagamento)

Curso interno a ser requerido pela unidade

Curso de Cálculo de aposentadoria e pensão (Novas regras EC 103/2019)

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Curso de Regimento Jurídico Único Lei 8112/1990 e suas alterações, bem
como de outras legislações de pessoal

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso de Microsoft Excel Avançado

A contatação de licenças da ALURA foi aprovada no PAC 2021 da
DTIC. Quando esta Diretoria fizer o pedido, será acrescentada uma
licença para a sua unidade (o pedido único de licenças Alura deve-se
a uma orientação da DADM)

Secretaria de Pagamento de Pessoal

Curso de LibreOffice Calc Básico

Curso a ser oferecido pela escola no mês de março

Gestão e Fiscalização de Contratos de Manutenção / Serviços / Obras - da
elaboração do TR, da fiscalização e da renovação contratual.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Licitação e Contratação de Manutenção, Obras Públicas e Serviços de
Engenharia.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Elaboração de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Prevenção e Combate a Incêndio - Execução de Projetos e Renovação de
Laudos de Vistoria.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade; ou no caso de curso interno
acrescentar mais 3 servidores (mínimo para turma 10)

Curso Arquitetura da Informação

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso Dspace - Intermediário

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso de Atualização do AACR2, Marc 21 e RDA

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso Indexação jurídica

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Curso BrOffice – básico e avançado

LibreOffice Calc - Curso a ser oferecido pela Escola Judicial
no mês de março. Cursos de excel e word contemplados pela
licença ALURA em andamento

Capacitação em conservação preventiva e restauração

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Participação em congressos e seminários sobre centros de memória,
gestão documental e história do trabalho

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Cursos ALURA

Em andamento/ Licenças contratadas

Curso de Moodle - módulo básico

Curso interno a ser demandado pela unidade

Análise da Escrituração Fiscal Digital das Retenções Fiscais - EFD-REINF
/ DCTF-Web

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Secretaria de Gestão predial

Escola Judicial -Seção da Biblioteca

Escola Judicial -Centro de Memória

Escola Judicial -Seções de Formação

Secretaria de Liquidação e Pagamento
de Despesas

Nova Lei de Licitações e Contratos e atualização nos reajustes contratuais 3

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Alterações e Aditivos aos contratos administrativos (Alterações do objeto,
prorrogação, revisão, reajuste e repactuação nos contratos administrativos
e de terceirização)

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Planejamento Estratégico de Compras Públicas (estudo preliminar, gestão
de riscos, termo de referência, planejamento básico e editais)

Curso interno a ser oferecido pela Escola Judicial

Secretaria de Apoio Administrativo

Secretaria de Comunicação

Planilha de Custos e Formação de Preços e suas alterações - adequada
à Nova Lei nº 13.979/2020.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Contratações de terceeirização em foco - Questões polemicas, atuais e
aplicadas dos serviços de mão de obra exclusiva

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Adobe Indesign CC
Diagramação de textos (similar ao PageMaker), revistas, peças gráficas

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade. Verificar se assinatura ALURA
contempla

Adobe Illustrator CC

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade. Verificar se assinatura ALURA
contempla

Adobe Premiere
Edição de vídeos institucionais, entrevistas, reportagens, circuitos internos
de TV e sessões dos órgãos julgadores

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade. Verificar se assinatura ALURA
contempla

Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça
(CONBRASCOM 2021) e Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça

Secretaria de Desenvolvimento de
Pessoas

Diretoria de Administração

Processo Administrativo (Lei 9784/99) aplicado à gestão de pessoas

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Atualização e interpretações divergentes de institutos da Lei 8.112/90

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Técnicas de negociação aplicadas à gestão de pessoas

Curso externo a ser demandado pela unidade

Libre Office Calc

Curso a ser oferecido pela escola no mês de março

Gestão do teletrabalhador

EJ irá oferecer vagas prioritárias no Curso CNJ: Produtividade e
melhoria no clima organizacional para servidores teletrabalhadores.
Há possibilidade de a EJ criar um módulo específico para a Gestão
do Teletrabalhador dentro deste curso.

Teletrabalho: oportunidades e desafios

EJ irá oferecer vagas prioritárias no Curso CNJ: Produtividade e
melhoria no clima organizacional

Descrição de Cargos e Postos de trabalho

Curso in company (desde que turma com no mínimo 10
participantes)

Governança das Aquisições

Curso interno a ser oferecido pela EJ; fará parte do Itinerário
Formativo Licitações e Contratos

A contatação de licenças da ALURA foi aprovada no PAC 2021 da
Curso de Excel em nível básico, intermediário e avançado – Contratação de DTIC. Quando esta Diretoria fizer o pedido, será acrescentada uma
licença para a sua unidade (o pedido único de licenças Alura deve-se
uma licença anual da plataforma ALURA para a DADM.
a uma orientação da DADM)

Curso de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos – Interpretação da ABNT NBR 9050:2015

Certificação PBE Edifica – RTQ-C

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso de alternativa à contratação de obras e locação.

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso NR-10 BÁSICO

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso NR-10 SEP

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso de atualização de fiscalização de obras e serviços de engenharia.

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso sobre a modelagem da contratação para obras e serviços de
engenharia

Curso externo a ser demandado pela unidade

Curso sobre avaliação de imóveis de acordo com a NBR-14653

Curso externo a ser demandado pela unidade

Alura – Assinatura anual: Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX,
BD

Apesar da matriz GUT ter tido nota 36, a Escola Judicial reitera a
informação repassada pela DTIC de que os cursos da ALURA
contribuem para o alcance das metas de capacitação da Unidade.

Secretaria de Engenharia

CONIP Judiciário e Controle – Brasília-DF (https://www.conipjud.com.br/)

Unidades de TI (DTIC, SESIS, SEIT e
SESA)

Gestão Eletrônica de Documentos

Curso interno a ser compartilhado pelo TRF3 e oferecido pela EJ

Tecnologias front-end para aplicações web modernas

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Tecnologias back-end para aplicações web modernas (microserviços, jee,
etc.)

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Tecnologias de integração de sistemas (Ex.: Teiid, Camel, etc.)

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

Automação de testes de sistemas

Curso interno ou in company a ser requerido pela unidade

DSPace – capacitação técnica: arquitetura, customizações /
desenvolvimento.

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Apache Lucene e SOLR

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

6 Licenças Rotativas do Portal de Treinamento em TIC Alura (A SEREM
USADAS POR TODAS AS UNIDADES VINCULADAS À DOF)

Diretoria de Orçamento e Finanças

Em andamento/ Licenças contratadas

Contratações de terceirização em foco - Questões polemicas, atuais e
aplicadas dos serviços de mão de obra exclusiva 4

Servidores da SELP

Tesouro Gerencial Básico 4

Curso interno

Curso interno
Tesouro Gerencial para Tribunais 4
Planilha de Custos e Formação de Preços e suas alterações - adequada à
Nova Lei nº 13.979/2020 4

Inteligência e contra inteligência aplicadas ao Judiciário.

Servidores da SELPD

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Elaboração e atualização de Plano de Segurança Orgânico.

Segurança e proteção de autoridades.
A SEG deverá escolher um desses cursos para o recebimento da
GAS, com carga horária mínima de 30 horas
Conduta de pessoa protegida e prevenção de ilícitos.

Técnicas de abordagem e defesa pessoal.

Secretaria de Segurança

Alterações e Aditivos aos contratos administrativos (Alterações do objeto,
prorrogação, revisão, reajuste e repactuação nos contratos administrativos
e de terceirização)
Planejamento Estratégico de Compras Públicas (estudo preliminar, gestão
de riscos, termo de referência, planejamento básico e editais)

Planilha de Custos e Formação de Preços e suas alterações - adequada à A Escola Judicial oferecerá dentro do itinerário formativo "Aquisição
Nova Lei nº 13.979/2020.
de Bens e Contratação de Serviços" cursos sobre Governança nas
Contratações; Manual de Aquisição de bens e contratção de
serviços e Contratações Públicas. Sugerimos que a SEG possa
Contratações de terceeirização em foco - Questões polemicas, atuais e
apontar, se necessário, um ou dois cursos externos para até dois
aplicadas dos serviços de mão de obra exclusiva.
servidores neste tema específico, em assuntos afetos à Unidade.

Como identificar os vícios mais comuns nas licitações e nos contratos
(Como evitar, quando sanear e como resolver de acordo com o TCU);

Responsabilidade dos agentes e as alterações da lindb, rescisão
do contrato e aplicação de sanções

Auditoria Baseada em Risco, Etapas I e II -50 horas – Curso sugerido
https://contas.tcu.gov.br/ead/

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Controles na Administração Pública - 30 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Excel – Intermediário

A contatação de licenças da ALURA foi aprovada no PAC 2021 da
DTIC. Quando esta Diretoria fizer o pedido, será acrescentada uma
licença para a sua unidade. (O pedido único de licenças Alura devese a uma orientação da DADM)

Tesouro Gerencial - 60 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA -40 horas – Curso
sugerido: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/209

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Siafi Operacional/Gerencial – 30 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Gestão Orçamentária e Financeira – 20 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Análise de Dados em Linguagem R -20 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/325

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Orçamento Público- 40 horas – Curso sugerido:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Conhecimentos Gerais: Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências, Lei 4.320/1964 - Estatui Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e

Curso Enap gratuito sem participação da Escola Judicial

Curso prático de Auditoria Interna, preferencialmente em módulos/
Auditoria Financeira e Prestação de contas. Curso pode ser ministrado de
forma virtual ou presencial e in company

Escolher um dos cursos para o formato in company com turma de
no mínimo 10 participantes.

Secretaria de Controle Interno

Participação no 7º Fórum de Boas Páticas de Auditoria do Poder Judiciário
a ser organizado provavelmente pelo CNJ.
Regime de Previdência Privada para Servidores Públicos. Curso pode ser
ministrado em ambiente virtual ou presencial, com possibilidade de
participação de servidores de outras unidades estratégicas do Tribunal.

Curso in company aprovado para a Secretaria de Pessoal
"Aposentadoria e Pensões – Nova Previdência – Professor José
Afonso Pires Ferreira Júnior", no qual poderão participar servidores
de outras unidades

Elaboração de planos de capacitação

Verificar possibilidade de Curso externo a ser oferecido
gratuitamente pela Enap

LibreOffic Calc

Curso a ser oferecido pela Escola Judicial no mês de março

Temas de interesse: Governança em Gestão de Pessoas, Gestão
Estratégica de Pessoas, Indicadores de desempenho, Planejamento
Estratégico, Força de Trabalho, Comunicação, Retenção de Talentos,
Inovação.

Diretoria de Gestão de Pessoas

Temáticas a definir a partir dos resultados da pesquisa e do Programa de
Qualidade de Vida no Trabalho a ser elaborado. Pretende-se realizar
cursos e palestras voltadas para a melhoria dos seguintes eixos de QVT:
condições
de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais no
Curso sobre questões polêmicas de Legislação de Pessoal – Avançado –
Aspectos Polêmicos e Jurisprudência dos Tribunais Superiores - Professor
José Afonso Pires Ferreira Júnior (também solicitado pela SEP, conforme
constou do e-PAD 2923/20)

Curso externo a ser aprovado até 2 servidores, que deverão atuar
como multiplicadores na unidade

Por ser um Programa, que alcancará outros anos, além de
2021, sugere-se a escolha de até duas temáticas por ano
(duas açoes de capacitação).

Curso in company aprovado para a Secretaria de Pessoal , no qual
poderão participar servidores de outras unidades

Observação importante: a participação em curso externo se dará preferencialmente para um servidor, podendo ser majorado para até dois servidores, mediante
justificativa fundamentada, a ser analisada pela Direção da Escola Judicial.
Aprovado pela Diretoria da Escola Judicial em 11.12.2020.
alterado em 01/09/21 (conforme epad principal 18384/21 )
Observações:
1 - epad 18427/21
2 - epad 18416/21
3- epad 18421/21
4- epad 18432/21
5 - epad 23555 e 18412/21
SEDOC – exclusão a pedido epad 18423/21

