
                 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

                                                                Escola Judicial

                                                                                                                    Seção de Formação Administrativa de Servidores

NOME SUGERIDO PARA A CAPACITAÇÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO
EIXO TEMÁTICO/PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO
Público-alvo: Servidores lotados na ( Unidade 

Demandante)
Recomendações ao demandante

Alinhamento com Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - Agenda 2030

Curso de Redação Jurídica e Português com Análise Prática dos Documentos da Assessoria Jurídica de 
Pessoal.

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais;                              
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional;  
Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TI

Administrativo/Gestão Assessoria Jurídica de Pessoal

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Curso da Lei Geral De Proteção De Dados-- LGPD e Lei de Acesso À Informação-LAI (Lei n. Lei nº 13.709
/2018 e Lei n. 12527/11)

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados;
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica ;
Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Curso e Atualização Da Lei 8112/90
Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados;
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Sindicância Administrativa
Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados;
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Questões de legislação de pessoal – avançado – aspectos polêmicos e jurisprudência dos Tribunais 
Superiores – STF, TCU, CNJ e CSJT

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados;
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Elaboração de política de sucessão
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Administrativo/Gestão

Diretoria de Gestão de Pessoas

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Power BI nível básico / iniciante
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Tecnologia da Informação
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

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.

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Curso sobre questões polêmicas de Legislação de Pessoal – Avançado – Aspectos Polêmicos e 
Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Administrativo/Gestão
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

12 LICENÇAS ALURA (DOF e Secretarias)
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Tecnologia da Informação

Diretoria de Orçamento e Finanças  

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante
(Alura)

 Compliance em Gestão de Riscos 
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Princípios Fundamentais de Finanças Públicas e Orçamento
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Curso EFD-REINF Aplicada às Principais Retenções 
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Benefícios e Pensões à luz das recentes alterações normativas
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Benefícios e Pensões à luz das recentes alterações normativas Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

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

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados;
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Administrativo/Gestão
Diretoria Geral (Assessoria de Assuntos 

Administrativos)

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Lei Geral de Proteção de Dados - Enfoque administrativo
Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Curso sobre Relatório Integrado de Prestação de Contas – TCU
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante



Capacitação em conservação preventiva e restauração
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Responsabilidade Social

Escola Judicial -Centro de Memória

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

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

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

E-books para Bibliotecas – Das Assinaturas Pagas ao Acesso Gratuito
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Tecnologia da Informação Escola Judicial -Seção da Biblioteca

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Atualização Profissional em RDA (Resource: Description and Access)
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Moodle Intermediário Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Tecnologia da Informação/Educação Formações da Escola Judicial 

Curso interno a ser promovido pela EJ

Direitos Autorais na produção de cursos EaD
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso interno a ser promovido pela EJ

Plugin H5P Moodle
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso interno a ser promovido pela EJ

CISPP
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Tecnologia da Informação
Seção de Segurança da Informação e 

Comunicação

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

incident handling
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Investigação de Ilícitos cibernéticos
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Ethical Hacker ou OSCP
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Segurança Cibernética
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Curso interno a ser promovido pela EJ 

Excel Básico
 Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados.

Tecnologia da Informação

Secretaria de Auditoria Interna

Curso interno a ser promovido pela EJ 

Excel Intermediário
 Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados.

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Cálculo de Aposentadorias e Pensões – Lei 10.887/2004 e ON MPS 01/2007
 Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados.

Administrativo/Gestão

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Legislação de Pessoal - Lei 8.112/90 
 Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados.

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Questões Polêmicas de Legislação de Pessoal – Avançado – Aspectos Polêmicos e Jurisprudência dos 
Tribunais Superiores 

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de 
gestão praticados.

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Adobe Indesign CC

Diagramação de textos (similar ao PageMaker), revistas, peças gráficas
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Tecnologia da Informação
Secretaria de Comunicação           

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Adobe Illustrator CC
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Adobe Premiere

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

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Técnicas e trabalho em TV ou em TV e Rádio 
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Responsabilidade Social
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Processo Administrativo (Lei 9784/99) aplicado à gestão de pessoas
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Administrativo/Gestão

Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Atualização e interpretações divergentes de institutos da Lei 8.112/90
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Técnicas de negociação aplicadas à gestão de pessoas
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Libre Office Calc
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Tecnologia da Informação
Curso interno a ser promovido pela EJ

Teletrabalho: oportunidades e desafios
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Curso interno a ser promovido pela EJ 

Competências gerenciais inclusivas
Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Responsabilidade Social
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Gestão de documentos digitais
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Secretaria de Documentação           

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

RDC-Arq - Repositório Arquivístico Digital Confiável, Archivematica e Atom
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Transformação Digital Orientada a Processos

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais Administrativo/Gestão Secretaria De Gestão Estratégica 

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

 Design Thinking para o Serviço Público

Gestão da Inovação

Retenções Tributárias Incidentes sobre Pessoa Jurídica e Procedimentos na Administração Pública. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Secretaria de Liquidação e Pagamento de 
Despesas - SELPD

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Retenções Tributárias Incidentes sobre Pessoa Física e Procedimentos na Administração Pública. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Análise da Escrituração Fiscal Digital das Retenções Fiscais - EFD-REINF e DCTF-Web. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

SIAFI Operacional WEB e PCASP (ONE CURSOS). Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Semana Orçamentária (ENAP). Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Gestão dos cálculos e alterações contratuais - Teoria e Prática. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Análise, retenção e recolhimento do ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
Administrativo/Gestão

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Cursos da Plataforma ALURA.
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Tecnologia da Informação
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Curso de Conformidade de Registro de Gestão - Teoria e Prática.
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Tecnologia da Informação
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Gestão Patrimonial e Desfazimento de Bens Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas Administrativo/Gestão Secretaria de Material e Logísitica
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

 Regime Jurídico dos servidores públicos federais - Lei 8.112/1990  e Legislações afins.
Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Administrativo/Gestão

Secretaria de Pagamento de Pessoal

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

 Whatsapp  no ambiente de trabalho
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Tecnologia da 
Informação/Administrativo/Gestão

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Uso das funcionalidades do Módulo de Gestão de Passivos
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Tecnologia da 
Informação/Administrativo/Gestão

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Curso sobre questões polêmicas de Legislação de Pessoal – Avançado – Aspectos Polêmicos e 
Jurisprudência dos Tribunais Superiores Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Administrativo/Gestão Secretaria de Pessoal
Curso in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante



Capacitação e reciclagem de pessoal no uso dos Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs) e em 
Suporte Básico de Vida (BLS)

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional

Saúde e Qualidade de Vida Secretaria de Saúde

Curso in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

RECICLAGEM ANUAL DOS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL (Art. 4º da Resolução nº 175/2016 do CSJT)
Disciplinas prevista para o curso de formação/2022:

1- Elaboração e atualização de Plano de Segurança Orgânico;
2- Segurança e proteção de autoridades;
3- Conduta de pessoa protegida e prevenção de ilícitos;
4- Técnicas de abordagem e defesa pessoal.

Assegurar um ambiente saudável e seguro Responsabilidade Social Secretaria de Segurança 

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Averbação tempo de serviço
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão Secretaria Geral da Presidência

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Novas Regras de Aposentadoria
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Formação e Atualização em Gestão de Riscos, Governança e Compliance 
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Administrativo/Gestão
SEPEOC - Secretaria de Planejamento e 
Execução Orçamentária e Contabilidade

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Curso Prático de Análise Financeira das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Curso Prático de Gestão Patrimonial 
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Empenho e suas Peculiaridades com as devidas classificações Orçamentárias - Abordagem da Nova 
Nota de Empenho no SIAFIWEB Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

SIAFI/SIAFIWEB com Noções do PCASP - Abordagem da Nova Nota de Empenho.  Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Gestão de metas e resultados com OKR  (DTIC)
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Administrativo/Gestão

DTIC- Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Alura – Assinatura anual (https://cursos.alura.com.br/)
Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, BD, BPMN, ITIL, Gestão de Projetos, OKR, Segurança da 
Informação e Comunicação, LGPD (DTIC) Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante
(Alura)

Cursos para administração do Banco de Dados Oracle (CERNE Informática Ltda (SOFTSELL) 
- Oracle Database 19c: Administration Workshop
- Oracle Database 19c: Backup and Recovery
- Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning
- Oracle Database 19c: Clusterware Administration Workshop
- Oracle Database 19c: RAC Administration Workshop
- Oracle Database 19c: ASM Administration Workshop
- Oracle Database 19c: Data Guard Administration Workshop

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
SEIT- Secretaria de Infraestrutura Tecnológica

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

RPA do Planejamento à Gestão: Como implantar uma força de trabalho digital (SEIT)
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Administrativo/Gestão
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Alura – Assinatura anual (https://cursos.alura.com.br/)
Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, BD; Infraestrutura de TIC, Segurança da Informação, 
LGPD, OKR. (SEIT)

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante
(Alura)

Eventos Pensa-TI
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação SESIS - Secretaria de Sistemas
Interno a ser requerido formalmente pelo demandante

Udemy - Assinatura anual (https://www.udemy.com) (SESIS)
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação SESIS - Secretaria de Sistemas
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM

. (1h40min) Webinário - Desenvolvimento Front-end: https://www.youtube.com/watch?
v=PSVfjSHpqsk&t=232s        

. Curso do ITS - Java Avançado - Desenvolvimento de APIs REST com - Spring Boot        

. Curso do ITS - Testes Automatizados

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação

SESIS - Secretaria de Sistemas

Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM

. (1h35min) Webinário - Serviço de Autenticação (Single Sign-On): https://www.youtube.com/watch?
v=imtNItgqi7Q&t=3s

. Curso específico sobre  SSO e OAuth2  (contratação de um curso similar a este exemplo: https:
//www.udemy.com/course/oauth2-in-spring-boot-applications/ )

Curso a ser disponibilizado pelo CEAJUD sem custos para o TRT3:
. Curso do ITS - Java Avançado - Desenvolvimento de APIs REST com Spring Boot 

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM

. (1h35min) Webinário - Serviço de Notificações: https://youtu.be/GvQmGctAeVg

. Curso do ITS - Java Avançado - Desenvolvimento de APIs REST com Spring Boot
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM

. Curso do ITS - Java Avançado - Desenvolvimento de APIs REST com Spring Boot        

. Curso do ITS - Testes Automatizados        Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (1h25min) Webinário - Webinar Sistemas de Processo Eletrônico: https://youtu.be/r3g7KWIyx5A

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

- Curso do ITS - Java Avançado - Desenvolvimento de APIs REST com Spring Boot Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (2h00min) Webinário - Visão Geral Documentação: https://youtu.be/gBxq7-D36zM

. Documentação - https://docs.pdpj.jus.br/ Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

. (1h40min) Webinário - Hands-on na PDPJ-Br: https://www.youtube.com/watch?v=P6JQKxUvFyM

. Webinário - Desenvolvimento Front-end: https://www.youtube.com/watch?v=PSVfjSHpqsk&t=232s

. Documentação - https://docs.pdpj.jus.br/ Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação Cursos a serem disponibilizados pelo CEAJUD sem custos para o 
TRT3 - Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br
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Curso específico sobre  SSO e OAuth2 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação

SESIS - Secretaria de Sistemas

Curso externo ou in company a ser requerido pelo demandante 
- Programa de Capacitação: Plataforma Digital do Poder 
Judiciário - PDPJ-Br

Alura – Assinatura anual (https://cursos.alura.com.br/)
Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, BD, desenvolvimento de sistemas, metodologias ágeis, 
arquitetura, inteligência de negócio, big data, ciência de dados (SESIS)

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação
SESIS - Secretaria de Sistemas

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante
(Alura)

DSPace – capacitação técnica: arquitetura, customizações / desenvolvimento. (instrutoria externa) 
(SESIS) Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Alura – Assinatura anual (https://cursos.alura.com.br/)
Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, BD, desenvolvimento de sistemas, metodologias ágeis, 
arquitetura, Windows, Linux (SESA)

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação

SESA- Secretaria de Suporte e Atendimento

Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante
(Alura)

Capacitação em ferramentas tecnológicas aplicadas pelo TRT3 (SESA)
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Qualidade no atendimento (SESA)
Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Responsabilidade Social
Curso interno ou in company a ser requerido formalmente pelo 
demandante

Melhores práticas no processo de contratação de soluções de tecnologia da informação e 
Comunicação no poder Judiciário (SESA) Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Tecnologia da Informação
Curso externo a ser requerido formalmente pelo demandante

Como utilizar o SIGEC em todas suas possibilidades
Promover a integridade e a transparência em relação aos 

atos de gestão praticados
Administrativo/Gestão

Secretaria de Apoio Administrativo

Curso externo, interno ou in company a ser requerido 
formalmente pelo demandante

 IMR - Instrumento de Medição de Resultado - aprimorar o uso da ferramenta
Promover a integridade e a transparência em relação aos 

atos de gestão praticados
Administrativo/Gestão

Curso externo, interno ou in company a ser requerido 
formalmente pelo demandante

Cálculos Trabalhistas
Promover a integridade e a transparência em relação aos 

atos de gestão praticados
Administrativo/Gestão

Curso externo, interno ou in company a ser requerido 
formalmente pelo demandante

Reforma Trabalhista e Terceirização
Promover a integridade e a transparência em relação aos 

atos de gestão praticados
Administrativo/Gestão

Curso externo, interno ou in company a ser requerido 
formalmente pelo demandante

Penalidades -  processo e aplicação nos contratos de terceirização.
Promover a integridade e a transparência em relação aos 

atos de gestão praticados
Administrativo/Gestão

Curso externo, interno ou in company a ser requerido 
formalmente pelo demandante


