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APRESENTAÇÃO
A Escola do Poder Judiciário de Roraima – Ejurr é uma instituição de educação
corporativa, mantida pelo
lo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com a missão de promover
o desenvolvimento de competências necessárias à formação e aperfeiçoamento de
magistrados, servidores e colaboradores para o alcance dos objetivos estratégicos deste
Tribunal de Justiça.
Para cumprir esse desígnio, necessário se faz identificar as lacunas de competências
que devem ser desenvolvidas em seu corpo funcional. O presente Plano Anual de Capacitação é o
produto de um esforço concentrado de vários setores da Ejurr, elaborado com a perspectiva de
execução durante o ano de 2022.
Dentre os parâmetros levados em consideração para a produção deste documento,
estão a Resolução 192/2014 do Conselho Nacional de Justiça, de 8 de maio de 2014, que dispõe
sobre a Política Nacional de Formaç
Formação
ão e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário; as
Metas Nacionais do CNJ para o Poder Judiciário em 2022; a Resolução nº 02/2016, da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Enfam; o Plano Estratégico
Institucional 2021-2026 do Tribunal de Justiça de Roraima; o Plano de Desenvolvimento
Institucional do TJRR 2021-2023;
2023; os Relatórios do Primeiro Ciclo da Avaliação de Desempenho;
os Planos de Capacitação setorizados; além dos documentos da própria Ejurr, como o Pla
Plano de
Gestão da Ejurr 2021-2023,
2023, Regimento Interno da Ejurr e Projeto Político
Político-Pedagógico.
Pedagógico.
Dessa forma, o texto a seguir traduz o levantamento das necessidades de capacitação
dos magistrados, servidores e colaboradores, que será a base diagnóstica para o planejamento
dass ações desta Escola, ferramenta orientadora da Gestão, indispensável no mapeamento das
demandas, constituindo-se
se num referencial que norteará as ações de capacitação para o
exercício 2022.

Desembargadora Elaine Bianchi
Diretora da Ejurr
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JUSTIFICATIVA
A Escola do Poder Judiciário de Roraima – Ejurr tem por finalidade a formação,
aperfeiçoamento e a capacitação de magistrados e servidores contemplando a formação inicial e
continuada com o propósito de alcançar a eficiência na prestação de bons serviços aos cidadãos.
Assim, a Escola atua oferecendo formação como um processo permanente e deliberado de
aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências
institucionais necessárias ao exercício das funções desempenhadas por magistrados, servidores
e colaboradores deste Tribunal.
Para tanto, o Plano Anual de Capacitação objetiva ser um norteador das ações
educacionais desta Escola, que definirá as ações com vistas ao crescimento pessoal e laboral
dos magistrados, servidores e colaboradores, visando ao alcance dos objetivos institucionais.

PÚBLICO-ALVO
Público-alvo Originário: Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima.
Público-alvo Remanescente: Colaboradores do Tribunal de Justiça, membros e
servidores de órgãos parceiros da comunidade jurídica da escola.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Promover ações de formação e aperfeiçoamento orientadas pela missão e pelos
objetivos estratégicos, para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos magistrados e
servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a fim de possibilitar a melhoria do
desempenho individual e institucional, com vistas a uma prestação jurisdicional mais eficiente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Promover ações de capacitação alinhadas à missão, visão e aos valores institucionais, de
forma a viabilizar a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e
coletivas.

●

Ofertar cursos de formação e aperfeiçoamento aos magistrados e servidores do Tribunal
de Justiça, sob o princípio da igualdade de oportunidades;

●

Criar, por meio dos cursos, mecanismos de atendimento eficaz no exercício das
competências específicas do Poder Judiciário do Estado de Roraima.

●

Desenvolver competências e habilidades necessárias ao bom desempenho das
atividades laborais;

●

Propiciar ações de capacitação que incentivem a participação continuada do magistrado
e do servidor, mediante atendimento às demandas específicas;

●

Contribuir para o desenvolvimento integral de magistrados e servidores, proporcionando
atuação funcional eficaz e, consequentemente, aprimorando a qualidade do serviço
prestado à sociedade.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
O presente Plano de Capacitação tem por objetivo alinhar-se aos documentos políticos
do Poder Judiciário, tais como a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, o
Planejamento Estratégico do TJRR 2021-2026, o Plano de Gestão do TJRR 2021-2023, o Plano de
Desenvolvimento Institucional do TJRR 2021-2023, bem como aos documentos políticos que
vinculam as Escolas Judiciais, como o Planejamento Estratégico das Escolas Judiciais e de
Magistratura 2021-2026.
Abaixo especifica-se de que modo o Plano Anual de Capacitação da Ejurr pretende
alinhar-se com tais documentos.

1. ESTRATÉGIA NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026
A Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 aponta como um dos
macrodesafios do Poder Judiciário, na perspectiva aprendizado e crescimento, o
aperfeiçoamento da gestão de pessoas , o qual se refere ao conjunto de políticas, métodos e
6
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práticas adotados na gestão de comportamentos internos do órgão, favorecendo o
desenvolvimento profissional, a capacitação, a relação interpessoal, a saúde e a cooperação,
com vistas ao alcance efetivo dos objetivos estratégicos da instituição. Para tanto, esse
macrodesafio contempla ações relacionadas à valorização dos servidores; à humanização nas
relações de trabalho; à promoção da saúde; ao aprimoramento contínuo das condições de
trabalho; à qualidade de vida no trabalho; ao desenvolvimento de competências, de talentos, do
trabalho criativo e da inovação; e à adequada distribuição da força de trabalho. Tais parâmetros
norteiam as ações formativas da escola, como poderá ser observado adiante.
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TJRR 2021-2026
O presente Plano de Capacitação alinha-se ao Planejamento Estratégico do TJRR 20212026, levando em consideração, sobretudo, as seguintes perspectivas:

●

Pessoas - alinhamento das ações de formação e aperfeiçoamento ao objetivo
institucional relacionado ao desenvolvimento de pessoas comprometidas com uma
Justiça efetiva e inovadora . Indicador: Índice de Capacitação de Magistrados e
Servidores. Cesta de iniciativas: elaboração de um Plano de Capacitação e
Desenvolvimento de pessoas comprometidas com uma justiça efetiva e inovadora
(mudança de mindset); formação de Magistrados Líderes; formação em Inovação;
aperfeiçoamento das atividades correicionais baseadas nos mais inovadores conceitos e
técnicas de auditoria;

●

Recursos - alinhamento das ações de formação e aperfeiçoamento ao objetivo
institucional relacionado à ampliação e diversificação das fontes de recursos . Cesta
de iniciativas: realização de cursos de capacitação sobre captação de recursos e
prestação de contas;

●

Processos Internos - alinhamento das ações de formação e aperfeiçoamento ao objetivo
institucional relacionado à interação da instituição por meio de processos internos
sustentáveis e automatizados . Cesta de iniciativas: realização de ações de
sustentabilidade envolvendo ensino, pesquisa, extensão e cultura; Promoção da
acessibilidade por meio da comunicação e do atendimento para todas e todos;

●

Perspectiva Sociedade - alinhamento das ações de formação e aperfeiçoamento ao
objetivo institucional relacionado ao gerenciamento das demandas de impacto social .
Neste objetivo, os indicadores tangenciam matérias sensíveis, demonstrando
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necessidade de maior capacitação, a fim de que magistrados e servidores adotem
postura mais firme e célere na condução desses processos. São eles: improbidade
administrativa, corrupção, processos criminais na fase de conhecimento, execução
fiscal e julgamento de presos provisórios. Cesta de iniciativas: atuação efetiva do
Magistrado na solução dos conflitos sociais, bem como, na sua prevenção; ampliação da
Justiça Restaurativa. Ambas as iniciativas indicam áreas de aperfeiçoamento.
3. PLANOS DE GESTÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TJRR 2021-2023
O Plano de Gestão do TJRR 2021-2023 elege alguns pilares estratégicos e ações. Já o
Plano de Desenvolvimento Institucional do TJRR 2021-2023, a partir desses pilares e ações,
aponta para as competências técnicas e comportamentais necessárias para a sua consecução,
conforme demonstrado abaixo:
Competências de manutenção das atividades do Poder Judiciário
I. Técnicas:
●

Planejamento Estratégico e Plano de Gestão do TJRR;

●

Sistema SEI básico e avançado;

●

Sistema Projudi e demais sistemas Judiciais;

●

Gestão de Pessoas - Formação de Gestores.

II. Comportamentais:
●

Inovação;

●

Liderança;

●

Ética;

●

Inteligência emocional;

●

Consciência ambiental.

III. Sugestão para desenvolvimento das Competências Comportamentais:
●
●
●
●
●
●

Palestra sobre inovação;
Eventos tipo Hackathon para concepção de soluções inovadoras para problemas
institucionais;
Divulgação do Código de Ética do TJRR;
Palestra sobre Inteligência Emocional;
Divulgação de vídeos sobre os impactos do plástico e outras práticas na natureza;
Divulgação da agenda 2030;
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●

Competição com premiação para unidades mais verdes em seus processos de trabalho.

Pilares
Estratégicos

Ações
estratégicas

Implantar a
Gestão
Estratégica de
Pessoas
Gestão
Estratégica de
Pessoas

Implementar a
Política de
Atenção Integral
à Saúde e
Qualidade de Vida

Competências Técnicas

Gestão de Desempenho por Competências

Oficina

Dimensionamento da Força de Trabalho

Curso

Levantamento e Análise de requisitos para
sistemas de informação

Curso a ser
contratado

Arquitetura Organizacional

Curso a ser
contratado

Governança de TI - Itil e Cobit aplicadas ao Setor
Público (curso);
Gestão da Qualidade com foco em ISO 9001 (curso);

Aplicação de Business Intelligence - BI - na
organização (curso);
Instituir a Política
de Governança
Governança

Fortalecer a
Gestão de
Qualidade

Aprimoramento dos Controles Internos
administrativos (oficinas);

Gestão de Riscos aplicada à fiscalização de
contratos (oficinas);

Promover
Inovação com
Sustentabilidade

Acesso à Justiça

Instrução interna

Curso de
democratização de
dados
-

Oficinas

Curso a ser
contratado

Análise e interpretação da Pesquisa de Clima
Organizacional (curso).

Curso a ser
contratado

Lei Geral de Proteção de Dados
Ferramentas de Inovação

Aprimorar o
sistema de
prevenção e de
gestão de
conflitos

Curso

Comunicação e Marketing no Setor Público (curso);

Introdução às ferramentas de DevOps
Inovação com
Sustentabilidade

Ações de
Capacitação

ação excluída do
Plano de Gestão
Consultoria
Curso

Mediação e Conciliação

Instrução interna

Catálogo de Serviços do Poder Judiciário

Instrução interna
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Estratégias de Comunicação no Serviço Público

Curso

Aproximar a
Justiça da
Sociedade

Dessa forma, o presente Plano de Capacitação, apesar de ser elaborado com base nas
referências dos órgãos reguladores das Escolas Judiciais e da Magistratura e de seus próprios
documentos políticos, também leva em consideração todas as informações acima, alinhando-se
ao direcionamento estratégico do Poder Judiciário e, especificamente, do TJRR.

METAS E INDICADORES

METAS

INDICADORES

FORMA DE AFERIÇÃO

Cumprir 95% do Plano de
Capacitação (Índice de 2021:
93%)

Índice de Cumprimento do
Plano de Capacitação

Total de ações educacionais
executadas dividido pelo total
de ações educacionais
planejadas

Índice de Capacitação dos
Magistrados Vitaliciandos em
cursos credenciados pela
Enfam

Total de magistrados
vitaliciandos que participaram
de pelo menos um curso
credenciado pela Enfam
dividido pelo total de
magistrados vitaliciandos do
Tribunal

Índice de Capacitação dos
Magistrados em Cursos
credenciados pela Enfam

Total de magistrados que
participaram de pelo menos
um curso credenciado pela
Enfam dividido pelo total de
magistrados do Tribunal

Índice de Capacitação dos
Magistrados em Cursos não
credenciados

Total de magistrados que
participaram de pelo menos
um curso não credenciado
dividido pelo total de
magistrados do Tribunal

Índice Total de Capacitação
dos Magistrados

Total de magistrados que
participaram de pelo menos
uma ação educativa da escola
dividido pelo total de
magistrados do Tribunal

Capacitar 100% dos
magistrados vitaliciandos em
cursos credenciados pela
Enfam.

Capacitar 75% dos
magistrados em cursos
credenciados pela Enfam

Capacitar 75% dos
magistrados em cursos não
credenciados

Capacitar 75% dos
magistrados (2021: 72%)
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Índice de Capacitação para o
Teletrabalho

Total de magistrados e
servidores que participaram
de pelo menos uma ação
destinada ao teletrabalho
dividido pelo total de
magistrados e servidores do
Tribunal

Índice de Capacitação dos
Servidores

Total de servidores que
participaram de pelo menos
uma ação educativa da escola
dividido pelo total de
servidores do Tribunal

Índice de Capacitação de
Servidores em Unidades
Judiciais

Total de servidores lotados
em unidades judiciais que
fizeram pelo menos uma ação
educativa na escola dividido
pelo Total de servidores
lotados em unidades judiciais
no Tribunal.

Capacitar 65% dos servidores
lotados nas unidades de apoio
direto/indireto à atividade
judicante.

Índice de Capacitação de
Servidores em Unidades de
Apoio Direto/Indireto à
Atividade Judicante

Total de servidores lotados
em unidades de apoio que
fizeram pelo menos uma ação
educativa na escola dividido
pelo Total de servidores
lotados em unidades de apoio
no Tribunal.

Alcançar 70% do índice de
cobertura das necessidades
de aperfeiçoamento
apontadas pela CorregedoriaGeral de Justiça

Índice de Cobertura das
necessidades de
aperfeiçoamento indicadas
pela CGJ

Total de ações executadas
pela escola dentre as
indicadas pela CGJ dividido
pelo total de ações indicadas
pela CGJ

Índice de Cobertura das
necessidades de
aperfeiçoamento indicadas
pela SUBDP

Total de competências
apontadas pela SUBDP
inseridas nas ações da escola
dividido pelo total de
competências apontadas pela
SUBDP

Capacitar 100% dos
magistrados e servidores que
estão em teletrabalho

Capacitar 65% dos servidores
(2021: 63%)

Capacitar 65% dos servidores
lotados nas unidades
judiciais.

Alcançar 70% do índice de
cobertura das necessidades
de aperfeiçoamento
apontadas pela Subsecretaria
de Desenvolvimento de
Pessoal.
Aumentar em 5% o índice de
capacitação dos servidores
para realização das atividades
pedagógicas e
administrativas da Escola
Capacitar pelo menos 100

Índice de capacitação em
atividades pedagógicas e
administrativas da Escola

Índice de capacitação de

Total de servidores
capacitados em atividades
pedagógicas e
administrativas da Escola
divido pelo total de servidores
da Escola
Total de colaboradores que
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colaboradores do TJRR no
ano.

colaboradores

participaram de pelo menos
uma ação educativa da escola
dividido por 100

Obter índice de satisfação
maior de 50% dos
colaboradores capacitados.

Índice de satisfação dos
colaboradores

Somatória da pontuação das
avaliações realizadas por
colaboradores dividida pelo
número de cursos avaliados
por colaboradores

Obter pelo menos 51% de
avaliação de reação positiva
dos cursos credenciados.

Índice de satisfação dos
usuários em cursos
credenciados

Somatória da pontuação das
avaliações de cursos
credenciados dividida pelo
número de cursos
credenciados avaliadas

Obter pelo menos 51% de
avaliação de reação positiva
dos cursos ofertados.

Índice de satisfação dos
usuários em cursos não
credenciados

Somatória da pontuação das
avaliações de cursos não
credenciados dividida pelo
número de cursos não
credenciados avaliadas

Índice de ações educacionais
com foco na inovação

Quantidade de ações
educacionais com foco na
inovação dividido por 15

Realizar 15 ações
educacionais com foco em
inovação nos mais variados
temas propostos no presente
plano.
Desenvolver pelo menos 2
ações educacionais em
parcerias estratégicas.

Índice de capacitação em
parceria

Desenvolver pelo menos 2
ações educacionais em rede

Índice de capacitação em
rede

Quantidade de ações
educacionais oferecidas em
parceria dividido por 2
Quantidade de ações
educacionais oferecidas em
rede dividido por 2

RESULTADOS ESPERADOS
●

Proporcionar melhoria na qualidade dos serviços prestados e na produtividade das
unidades administrativas e judiciais;

●

alcançar os percentuais das metas propostas com foco nos objetivos estratégicos;

●

racionalizar os custos com as ações de capacitação.
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METODOLOGIA DO TRABALHO
O Plano Anual de Capacitação da Ejurr 2022 foi organizado a partir das seguintes ações:
●

Levantamento de Necessidades de Capacitação não atendidas em 2021;

●

Levantamento de achados da Corregedoria-Geral de Justiça que demandam
capacitação;

●

Resultado da Avaliação por Desempenho do Plano de Gestão por Competências;

●

Resoluções do CNJ e Enfam;

●

Macrodesafios do Planejamento Estratégico do TJRR e do CNJ;

●

Plano de Desenvolvimento Institucional e Plano de Gestão do TJRR 2021/2023;

●

Regimento Interno da Escola do Poder Judiciário de Roraima (Res/TP nº 50/2021);

●

Projeto Pedagógico da Escola do Poder Judiciário de Roraima;

●

Plano de Gestão da Ejurr 2021/2023;

●

Solicitações de capacitação apresentadas até a finalização deste PAC.
O plano foi organizado com ações educacionais individuais e itinerários formativos.

Após o levantamento das necessidades e alinhamentos, o plano foi submetido à Direção da Ejurr
e aprovado.
A programação de 2022 será composta de cursos presenciais, híbridos e à distância. Os
cursos serão projetados para atender aos objetivos específicos deste Plano e à Política de
Capacitação voltada para a Gestão por Competências, a fim de que os colaboradores sejam
providos das competências necessárias à estratégia organizacional.
As ações estão detalhadas no Anexo 1 deste Plano e são destinadas às pessoas que
exercem suas atividades nas áreas fim e meio. Serão projetadas, ainda, dentro das
necessidades verificadas, ações de formação e aperfeiçoamento de curta e média duração,
sem prejuízo de ações de formação de longa duração, como é o caso das propostas para a
realização de pós-graduação lato e stricto sensu.
Para as atividades à distância serão utilizadas as plataformas Google Classroom e
Moodle como ambiente virtual de aprendizagem. Os cursos oficiais de aperfeiçoamento para
fins de vitaliciamento e promoção por merecimento de magistrados serão submetidos à
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Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, para
credenciamento.
No caso de cursos para magistrados, os instrutores e tutores serão selecionados
conforme suas capacidades, observando-se as orientações da ENFAM. No caso de cursos
para servidores, seguirão normas emanadas do TJRR, sendo exigido a estes a qualificação
mínima necessária para cada curso, conforme o conteúdo a ser ministrado.
Privilegiar-se-á a participação feminina na instrução dos cursos, levando-se em
consideração o Repositório de Mulheres Juristas da Ejurr e demais repositórios, em atenção à
Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário.
As diretrizes pedagógicas que nortearão os cursos de formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores são as definidas pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento
de Servidores do Poder Judiciário – CEAJud e pelo Projeto Político Pedagógico da Ejurr. As
regras para a participação nas ações de treinamento da Ejurr são as definidas pela Escola
do Poder Judiciário de Roraima, por meio da legislação vigente e editais.

EIXOS ESTRUTURANTES
Os eixos estruturantes das ações educacionais da Ejurr são voltados para o
desenvolvimento e aprimoramento contínuo de magistrados, servidores e colaboradores,
adequando suas competências profissionais às competências institucionais, com foco no
alcance dos objetivos e metas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
São eixos de atuação da Ejurr:
●

Formação inicial

●

Formação continuada

●

Formação de formadores

1. Formação Inicial - FI
A Formação Inicial poderá ser destinada aos magistrados, aos servidores, aos
estagiários e demais colaboradores.
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A Formação Inicial dos Magistrados é orientada pela ENFAM e visa sedimentar as
competências necessárias ao exercício da jurisdição. Não há planejamento de cursos de
formação inicial para magistrados em 2022, tendo em vista que todos os magistrados
vitaliciandos já completaram os módulos nacionais e regionais da FI.
A Formação Inicial dos Servidores visa à aquisição de conhecimentos, habilidades e
atitudes indispensáveis às atividades jurisdicional/administrativa que poderão exercer no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. A Formação Inicial dos Servidores é
orientada com base nas regulamentações do CEAJud e Plano de Desenvolvimento por
Competências. Não há planejamento de cursos de formação inicial para servidores em 2022.
A Formação Inicial dos estagiários oferece o suporte no que diz respeito aos valores
institucionais, aos seus direitos e deveres, às relações interpessoais e à segurança da
informação, a fim de que desenvolvam uma efetiva preparação para o trabalho produtivo, que é o
objeto do estágio definido na legislação vigente. Em 2022 há previsão para a realização da
Formação Inicial dos Estagiários.

2. Formação Continuada - FC
A Formação Continuada também se destina aos magistrados, servidores e
colaboradores, e busca contribuir para o desenvolvimento profissional mediante capacitação
em ações inerentes ao cargo/função desempenhada no TJRR e para o exercício das
atividades de forma articulada com a missão e objetivos estratégicos do órgão, incluindo-se,
aqui, a realização de pós-graduação lato e stricto sensu.
A formação continuada dos servidores é direcionada com base no Projeto Pedagógico
da Ejurr, na Avaliação de Desempenho por Competências (ADC) e nos relatórios de correições da
Corregedoria. É realizada por meio de itinerários de formação que contemplam as competências
técnicas e comportamentais mapeadas pelo Plano de Desenvolvimento por Competências.
A Formação Continuada dos Magistrados é direcionada pelos documentos
informadores da ENFAM, CNJ e demandas internas do TJRR.
Por fim, enquadra-se na formação continuada de magistrados e servidores, cursos de
pós-graduação lato e stricto sensu oferecidos, preferencialmente, na área jurídica e
administrativa.
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3. Formação de Formadores - FF
A Formação de Formadores busca permitir aos participantes a aquisição de
conhecimentos e habilidades necessárias à concepção, implementação e avaliação de
programas de formação inicial e continuada, de modo a atender às especificidades que
caracterizam a formação profissional especializada para ministrar unidades didáticas nos
cursos oferecidos pela Ejurr. Tem o objetivo de desenvolver competências pedagógicas
relacionadas ao exercício da docência e aperfeiçoamento educacional de magistrados e
servidores, para atuarem no processo de ensino-aprendizagem da escola, multiplicando
conhecimentos específicos e essenciais à prática docente.
Vale ressaltar que esta formação é realizada numa visão interdisciplinar envolvendo
temas emergentes e necessários a mobilizar múltiplos recursos para responder às diferentes
demandas das situações de trabalho. Essa concepção apoia-se, portanto, no domínio de
saberes teóricos e práticos para a atuação nas ações formativas planejadas e alinhadas à
proposta metodológica da escola.

TEMAS
Os eixos de atuação da Ejurr e as competências comportamentais exigidas estão
transversalmente ligadas a temas, que apontam, em certa medida, para o objetivo estratégico da
Corte.
São temas da Ejurr:

●

Atualização Jurídica - abrange propostas de ações formativas que visam à atualização
jurisprudencial, atualização legislativa e doutrinária (nacional e internacional);

●

Línguas - abrange ações formativas que visam ao aprimoramento do vernáculo e de
línguas estrangeiras, de modo a melhorar a comunicação dos magistrados, servidores e
colaboradores na sua atuação profissional e suprir as exigências inerentes ao
desenvolvimento científico. Por isso, engloba ações formativas destinadas tanto à
linguagem oral, quanto instrumental;

●

Produção técnica textual - abrange ações formativas destinadas ao aprimoramento da
elaboração de documentos submetidos à normatização, como a ABNT, não se limitando
aos aspectos formais da produção;
16
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●

Qualidade de vida - abrange ações formativas que visam promover a qualidade de vida
dos magistrados, servidores e colaboradores;

●

Sistemas e rotinas de trabalho - abrange ações formativas que objetivam capacitar
magistrados, servidores e colaboradores no uso dos sistemas judiciais e administrativos
pertinentes ao desempenho de suas atribuições, bem como na respectiva rotina de
trabalho.

●

Planejamento, Gestão e Governança - abrange ações formativas destinadas ao
aprimoramento de competências gerenciais, sejam elas técnicas ou comportamentais e
de competências necessárias à implementação e execução do processo de governança.

●

Tecnologia da Informação - abrange ações formativas destinadas à atualização dos
servidores cujas atribuições se vinculam à área de forma direta ou indireta. Esta
capacitação, quando destinada exclusivamente aos servidores da Secretaria de
Tecnologia da Informação, ocorrerá por meio de aquisição de licenças de empresas
especializadas, permanecendo a STI gestora do seu próprio Plano de Capacitação.
Quando destinada também aos demais servidores, a Ejurr poderá oferecerá os cursos
diretamente ou mediante contratação in company.

●

Acessibilidade: ações formativas que objetivam capacitar magistrados, servidores e
colaboradores em assuntos relativos aos direitos, acolhimento, atendimento e ao
cotidiano de pessoas com deficiência, fomentando uma maior conscientização e
mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação da acessibilidade e inclusão no Poder
Judiciário.

●

Responsabilidade Social: ações formativas com enfoque socialmente justo e inclusivo
com o objetivo de fomentar a adoção de comportamentos que equilibram o bem-estar no
ambiente de trabalho. Objetiva à variedade e a convivência entre ideias, características,
gêneros e regionalismos.

●

Sustentabilidade - ações formativas com foco em atitudes ambientalmente corretas e
ecoeficientes, tendo como premissas a adoção de políticas de redução do impacto ao
meio ambiente, bem como a disponibilização de serviços e bens capazes de satisfazer as
necessidades humanas e proporcionar qualidade de vida sem causar danos ambientais
com o mínimo de recursos naturais não renováveis.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO
Definidos os objetivos, alinhamentos, metas, indicadores, resultados esperados,
metodologia, eixos e temas, expõe-se abaixo o cronograma de execução e orçamento, de modo a
esclarecer como e quando a Ejurr se propõe a concretizar o Plano Anual de Capacitação.
1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O Cronograma de execução, apresentado na forma de calendário no Anexo I, será
divulgado aos magistrados, servidores e colaboradores, podendo ser alterado a qualquer tempo
por razões de conveniência, com comunicação prévia no site institucional e redes sociais da
escola. Poderá haver, no interesse da administração, a alteração de cursos para suprir uma
necessidade específica de acordo com lacunas de competências que forem identificadas no
período de vigência deste Plano, respeitando-se a relação do curso com a área de atuação, o
calendário anual de cursos e a dotação orçamentária para o período letivo.

2. CRONOGRAMA DE ORÇAMENTO
Conforme proposta orçamentária encaminhada à Secretaria de Orçamento e
Finanças/SOF, os recursos para capacitação previstos para o exercício de 2022, estão
distribuídos da seguinte forma:
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AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE INSTRUTORES
Importa esclarecer como o Plano Anual de Capacitação e as ações formativas serão
avaliadas, bem como a forma de seleção de seus instrutores, de modo a imprimir transparência
em suas ações.
1. AVALIAÇÃO
As ações de capacitação serão avaliadas sistematicamente pelos participantes e
ministrantes dos cursos e comporão a avaliação do Plano Anual de Capacitação, que
abordará aspectos como: número de magistrados e servidores capacitados, nível de
qualidade das ações, nível de contribuição para o desenvolvimento do trabalho, nível de
satisfação dos participantes, entre outros aspectos.
As ações de formação e aperfeiçoamento serão avaliadas nas dimensões da
reação e aprendizagem, na forma do artigo 13, §§ 1º e 2º da Resolução CNJ nº 192/2014 e
Res. 07/2017 da Enfam, sem prejuízo de se mensurar a aplicação e o resultado para
composição do relatório físico-financeiro.
A avaliação tem por objetivos, conforme as Diretrizes Pedagógicas da Enfam:
●

Identificar as mudanças que se fizerem necessárias ao longo do percurso formativo,
buscando atingir seus objetivos, em termos de efetividade social;

●

Orientar os itinerários formativos individuais, tendo em vista o vitaliciamento, no
caso dos juízes em formação, e a formação continuada para magistrados vitalícios;

●

Identificar necessidades coletivas de educação continuada;

●

Verificar pontos de melhoria relativos ao desenvolvimento das competências
específicas, comportamentais e cognitivas complexas.
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2. SELEÇÃO DOS INSTRUTORES
Os instrutores serão selecionados mediante:
●

cadastro junto à Escola do Poder Judiciário (Ejurr);

●

cadastro no Banco Nacional de Formadores da Enfam;

●

cadastro no Repositório de Mulheres Juristas da Ejurr;

●

cadastro nos demais Repositórios de Mulheres Juristas;

Ainda, poderão atuar como instrutores na Escola:
●

docentes de outros órgãos da administração pública de qualquer esfera de poder e
unidade federativa;

●

professores de universidades;

●

profissionais renomados de outras áreas de atuação.
Os instrutores serão selecionados para ministrar cursos de formação, capacitação ou

formação de formadores (multiplicadores) para magistrados e/ou servidores do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima, observando-se os termos da Lei Complementar nº 202/2013,
normas regulamentares e legislação correlata.
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CONSIDER
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano foi devidamente aprovado pela Escola do Poder Judiciário de Roraima,
sendo sua responsabilidade comunicar ao magistrado, servidor ou colaborador qualquer
alteração na programação das Ações de Capacitação. As ações programadas de acordo
com o cronograma anexo poderão ser alteradas sempre que necessário, respeitadas as
orientações técnicas da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Enfam e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Judiciário – Ceajud,
além das demandas para preenchimento de lacunas de competências necessárias ao cargo
ou à função de líderes, gestores ou servidores de qualquer das unidades administrati
administrativas e
judiciais do TJRR.
Para as inscrições nas ações de formação e aperfeiçoamento, os pré
pré-requisitos e
demais orientações serão disponibilizadas por meio de edital específico, que será publicado
no sítio da Ejurr (ejurr.tjrr.jus.br).
r.jus.br).

Desembargadora Elaine Bianchi
Diretora da Ejurr

21

Plano Anual de Capacitação

ANEXO I - CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO
CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
EIXOS

FORMAÇÃO
INICIAL

EIXOS

FORMAÇÃO
CONTINUADA

TEMAS

AÇÕES FORMATIVAS

Atualização Jurídica,
Sistemas e rotinas de
trabalho; Tecnologia
da Informação;
Sustentabilidade

4º Curso de Formação de novos
Estagiários 2022.1 - Nível
Superior (Turma I)
4º Curso de Formação de novos
Estagiários 2022.1 - Nível
Superior (Turma II)
Curso de Formação Inicial para
novos Estagiários - Nível Médio
(Turma I)
Curso de Formação Inicial para
novos Estagiários - Nível Médio
(Turma II)
Curso de Formação Inicial para
novos Estagiários - Rumo Certo
(Turma I)
Curso de Formação Inicial para
novos Estagiários - Rumo Certo
(Turma II)

TEMAS

Cursos credenciados
para vitaliciamento e
promoção de
magistrados

AÇÕES FORMATIVAS
Cooperação Judiciária Elementos e Desafios (Res.
350/2020 do CNJ e alterações)
Tratados e convenções
internacionais de direitos
humanos em vigor no Brasil,
jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH), e controle
de convencionalidade das leis
internas (Res. 123/2022 do CNJ)
Ação Formativa Planejada em
parceria (Ejurr-EsmamEsjud/AC)
Sistema de Justiça e Direito de
Antidiscriminação
(Recomendação da CIDH)
Ação Formativa Planejada em
parceria (Ejurr-EsmamEsjud/AC)
Ponderação e proporcionalidade
dos direitos fundamentais na
prática.
Ação Formativa Planejada em
parceria (Ejurr-EsmamEsjud/AC)

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso

25 a 31/01

curso

25 a 31/01

curso

01 a 03/02

curso

01 a 03/02

curso

07 a 09/02

curso

07 a 09/02

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso oficial

26/04 a 06/06/2022

curso oficial

maio/2022

curso oficial

agosto/2022

curso oficial

setembro/2022
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TEMAS

Atualização Jurídica

TEMAS

Línguas

TEMAS

Produção Técnica
Textual

AÇÕES FORMATIVAS
O atual papel do Poder
Judiciário para a afirmação dos
direitos humanos - Ministra
Cármen Lúcia
Investigação e julgamento de
feminicídios na perspectiva de
gêneros
Programa de Atualização
Criminal (penal, processo penal
e legislação extravagante)
Política Judiciária Nacional de
Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres
Webinário: Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)
Programa de Atualização em
Processo Civil
Programa de Atualização em
Direito Civil
Programa de Atualização em
Direito Administrativo
Programa de Atualização em
Direito Tributário
Programa de Atualização em
Direito Constitucional
Workshop de atualização em
Infância e Juventude
LGPD - Lei Geral de Proteção de
Dados

TIPO

DATA/
PERÍODO

palestra

08/02/22

curso

21 a 25/02

curso

16/03 a 31/08/2022

workshop

31/03/2022

webinário

01/04/2022

curso
curso

junho a
novembro/2022
junho a
novembro/2022

curso

A definir

curso

A definir

curso

A definir

workshop

A definir

curso

A definir

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

Comunicação assertiva e
Oratória

curso

09 a 13/05/2022

Proficiência em Espanhol

curso

A definir

Proficiência em Inglês

curso

A definir

Espanhol para Atendimento ao
Público

curso

04/04 a 08/04

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso

11 a 25/05

curso

a definir

curso

A definir

curso

a definir

Capacitação em Língua
Portuguesa e em Português
Jurídico Redação Forense,
Elementos da Gramática e
Acordo Ortográfico
Língua Portuguesa e Redação
Oficial na atuação do Conselho
Tutelar
Produção de Projeto Científico
(Preparatório para PósGraduação Stricto Sensu)
Redação Técnica Policial-Militar
aplicada aos documentos de
segurança institucional
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TEMAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

workshop

08 a 31/03/2022

curso

16/03 a 20/04

Assédio moral, sexual e
discriminação pública

curso

09/05/2022

Respeito nas relações
interpessoais no trabalho

curso

06 a 24/06/2022

Inteligência Emocional

curso

15/08 a 09/09/2022

Saúde Mental para Servidores:
pandemia e teletrabalho

a definir

setembro/2022

a definir

setembro/2022

a definir

outubro/2022

a definir

outubro/2022

a definir

novembro /2022

Fotografia digital

curso

24 a 27/01

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso

31/01 a 09/02/2022

curso

10 a 22/02/2022

oficina

16 a 17/02/2022

curso

21 a 23/02/2022

oficina

25/02/2022

curso

14/03/2022

curso

16 a 21/03/2022

curso

18 a 21/03/2022

workshop

22/03/2022

AÇÕES FORMATIVAS
Workshop Nutrição
Comportamental
Mentoria em Educação
Financeira

Qualidade de vida

Ação educacional voltada ao
setembro amarelo
Ação educacional voltada ao dia
do servidor
Ação educacional voltada ao
outubro rosa
Ação educacional voltada ao
novembro azul

TEMAS

Sistemas e rotinas de
trabalho

Capacitação para
Entrevistadores Forenses do
Sistema de Justiça - turma 1
Capacitação para
Entrevistadores Forenses do
Sistema de Justiça - turma 2
Oficina de alinhamento: Central
de Vagas do Sistema
Socioeducativo de Roraima
Sistema de Garantia de Direitos
do o Papel do Poder Judiciário
na Proteção Integral da Criança
e do Adolescente
Oficina de Teletrabalho Capacitação e troca de
experiências
Curso de Sistema Nacional de
Acolhimento e Adoção para
Magistrados
Curso de Sistema Nacional de
Acolhimento e Adoção para
Servidores
Treinamento de colaboradores Posto Avançado de Atendimento
- Justiça Cidadã
Modelos de Expediente e
Especificidades na
Competência da Justiça da
Infância e da Juventude
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Treinamento de Direção
Defensiva - Turma I

curso

29 a 30/03/2022

Treinamento de Direção
Defensiva - Turma II

curso

31/03 a 01/04

curso

04 e 06/04/2022

curso

06/04/2022

curso

19 a 20/04/2022

curso

25 a 27/04/2022

curso

25 a 29/04/2022

curso

05/05/2022

curso

09 a 13/05/2022

curso

30/05 a 08/06/2022

curso

09 a 10/05/2022

curso

09 a 20/05/2022

curso

02 a 06/05/2022

Mediação Familiar

curso

06 a 10/06/2022

SEEU

curso

15 a 19/08/2022

Curso de Depoimento Especial
de Crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de
violência

curso

A definir

Curso de Escuta Especializada

curso

a definir

Semana da Inovação

curso

a definir

Critérios de avaliação e
mensuração de ativos e
passivos em entidades do Setor
Público

curso

a definir

RPV e Precatório

curso

a definir

curso

a definir

curso

a definir

curso

a definir

curso

a definir

curso

a definir

PROJUDI - Tabelas Processuais
Unificadas (TPU's) do Poder
Judiciário
Práticas de Teletrabalho e
Ferramentas para Trabalho
Remoto
PROJUDI: Expedientes mais
utilizados em cada unidade
Prática de confecção de
Requisição de Pequeno Valor e
de Ofício Precatório
Curso de Mediação Judicial
Básico
Google Workspace

Sistemas e rotinas de
trabalho

Ações integradas entre os
sistemas FIPLAN x CRUVIANA
Processo Administrativo
Disciplinar
Treinamento do posto avançado
de atendimento das unidades
Uiramutã e Amajari
Treinamento Proteção de
Dignatários
Formação de Auditor Líder com
base na NRB ISO9001:2015

Reciclagem PROJUDI:
expedientes mais realizados em
cada Unidade
Treinamento de Gerenciamento
de Crises
Inteligência Judiciária (Básico e
Avançado)
Treinamento de Polícia
Judiciária
Treinamento para habilitação
em armas menos letais
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Treinamento de Direção
Defensiva na pilotagem policial turma I
Treinamento de Direção
Defensiva na pilotagem policial turma II
Treinamento de Segurança
Patrimonial
Treinamento de Brigada de
Incêndio

TEMAS

Sustentabilidade

TEMAS

Planejamento, Gestão
e Governança

TEMAS
Tecnologia da
Informação

curso

a definir

curso

a definir
a definir

curso

a definir

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

Consumo consciente e
economia de energia

palestra

19/05/2022

VI Semana do Meio Ambiente

palestras e
outras ações

05 a 10/06/2022

palestra

novembro/2022

palestra

a definir

a definir

a definir

Coleta Seletiva

a definir

a definir

Matrizes energéticas

a definir

a definir

Aquecimento global e efeito
estufa

a definir

a definir

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

Sprint de Dimensionamento da
Força de Trabalho

curso

28/03 a 01/04/2022

Congresso de Pregoeiros

congresso

29/03 a 01/04

1º Encontro de Juízes de
Cooperação - Região Norte

encontro

07 a 08/04/2020

Democratização de dados

curso

25/04 a 17/06/2022

curso

16 a 20/05/2022

curso

31/05 a 03/06/2022

oficina

A definir

Plano de Capacitação da SGA

variados

A definir

Itinerário de cursos sobre
Gestão da Educere

cursos

A definir

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

Excel - Educere

curso

21/03 a 08/04/2022

Justiça 4.0

curso

09 a 30/05/2022

BI - Business Intelligence: TJRR
em Dados

curso

25/04/2022

Palestra sobre uso racional e
destinação de resíduos
Palestra sobre minimalismo e
finanças pessoais
Uso racional de recursos
naturais

Formação para Gestores e
Ordenadores da Despesa: A
Visão Holística da
Administração e o Trabalho
Remoto
Estratégias de Comunicação no
serviço público
Oficinas de disseminação da
estratégia do Tribunal
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TEMAS

Acessibilidade

TEMAS

Plano de Capacitação da STI
será atendido mediante
contratação de empresa para
concessão de licenças em
cursos especializados

cursos

No decorrer do ano

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

Libras para a vida

curso

07/03 a 01/04/2022

curso

18 a 22/04/2022

curso

02 a 23/05/2022

workshop

15/07/2022

workshop

01 a 24/08/2022

palestra

29/09/2022

encontro

a definir

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso

07/03 a 01/04/2022

curso

02 a 06/05/2022

Armamento e Tiro Defensivo
para magistrados (turma I)

curso

1º. semestre/2022

Armamento e Tiro Defensivo
para magistrados (turma II)

curso

2° semestre/2022

Curso de Atendimento
Humanizado

curso

a definir

Violência contra a Mulher
(Acolhimento / Sensibilização)

workshop

a definir

Curso de Conciliadores

curso

a definir

Conselho Tutelar - Capacitação
de Colaboradores do TJRR

curso

a definir

Atendimento Humanizado:
Inteligência Emocional / PNL /
Comunicação não-violenta

workshop

a definir

AÇÕES FORMATIVAS

TIPO

DATA/
PERÍODO

LLM em Direito: Gestão
Judiciária

Especializaç
ão

08/02/2022 a
21/09/2023

Prestação Jurisdicional: Teoria
da Decisão Judicial e Direitos
Humanos

Especializaç
ão

08/2022 a 12/2023

Mestrado em Direito

Mestrado

09/2022 a 09/2024

Curso Acessibilidade para
Comunicação e Sinalização
Visual, Tátil e Sonora,conforme
as Normas da ABNT
Curso introdutório de formação
em Audiodescrição
Workshop: Acessibilidade digital
no site do TJRR
Workshop: Fibromialgia e dores
crônicas
Palestra presencial sobre
Autismo
Encontro de servidores que
tenham filhos com deficiência e
servidores com deficiência

AÇÕES FORMATIVAS
Educere - Ética e
Responsabilidade Social
Articulação da Rede
Socioassistencial do Sistema
Penal e Socioeducativo

Responsabilidade
Social

EIXOS

PÓSGRADUAÇÃO

TEMAS

Lato Sensu

Stricto Sensu

27

Plano Anual de Capacitação

EIXOS

TEMAS

Nível 1 Módulo 1

Nível 1 Módulo 2

FORMAÇÃO DE
FORMADORES

Nível 1 Módulo 3

Nível 2 Módulo 1

Nível 2 Módulo 2
Não credenciado

AÇÕES FORMATIVAS
Formação de Formadores FOFO Nível 1 - Módulo 1
Organização de aulas para o
desenvolvimento de
competências
Formação de Formadores FOFO Nível 1 - Módulo 2
Planejamento e Organização dos
processos e tempos do ensino e
da aprendizagem
Formação de Formadores FOFO Nível 1 - Módulo 3 A
avaliação e a gestão pedagógica
da sala de aula com o uso de
métodos ativos
Formação de Coordenadores e
Equipes das Escolas: subsídios
para elaborar o Projeto PolíticoPedagógico das Escolas
Judiciais e das de Magistratura
Princípios de design para
apresentações com slides
Princípios de design para
apresentações com slides

TIPO

DATA/
PERÍODO

curso oficial

08/08 a 10/08/2022

curso oficial

Setembro/2022

curso oficial

Outubro/2022

curso oficial

28/01 a 18/02

curso oficial
curso

junho/2022

14 a 18/02/2022

28

