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No Edital, publicado no DJE, Edição 7101, de 03 de março de 2022, em relação ao
curso Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) para servidores.

Onde se lê:
PROGRAMAÇÃO
DATA/HORÁRIO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGA
HORÁRIA

Apresentação da tela inicial do sistema e explicação
dos alertas;
15/03/22
terça-feira
14h às 18h
Google Meet

Explicação geral do sistema aba a aba para uma visão
global;
Cadastramento de informações relativas a crianças e
adolescentes e vinculação de irmãos;
Mudanças nas situações das crianças e adolescentes,
tais como: acolhimento, adoção, evasão, maioridade,
entre outros;

4 h/a

Transferência de órgão julgador da criança e
adolescente e pretendentes;
Informação sobre o controle de prazos no sistema.
Cadastramento de processos referentes às crianças e
adolescentes;
Hipóteses de colocação da criança como apta para
adoção;
Cadastro dos Serviços de Acolhimento do órgão
julgador;
Emissão de Guias de Acolhimento e Desligamento;
16/03/22
quarta-feira
14h às 18h
Google Meet

Busca de pretendentes para crianças e adolescentes
aptos para adoção;

4 h/a

Vinculação e desvinculação manual das crianças e
adolescentes aos pretendentes cadastrados;
Suspensão automática do pretendente após três
recusas de vinculação sem justificativa;
Informação sobre vinculação automática.
Colocação em processo de adoção pelo cadastro de
crianças e adolescentes;
Colocação em processo de adoção intuitu personae de
crianças e adolescentes;
17/03/22
quinta-feira
14h às 17h
Google Meet

Finalização do processo de adoção;
Colocação em guarda sem fins de adoção (provisória
e definitiva);
Geração de relatórios e estatísticas do órgão julgador;
Atualização de informações do órgão julgados e perfis
de usuários.

4 h/a

Leia-se:
PROGRAMAÇÃO

DATA/HORÁRIO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGA
HORÁRIA

Apresentação da tela inicial do sistema e explicação
dos alertas;
Explicação geral do sistema aba a aba para uma visão
global;
Cadastramento de informações relativas a crianças e
adolescentes e vinculação de irmãos;
16/03/22
quarta-feira
14h às 18h
Google Meet

Mudanças nas situações das crianças e adolescentes,
tais como: acolhimento, adoção, evasão, maioridade,
entre outros;

4 h/a

Transferência de órgão julgador da criança e
adolescente e pretendentes;
Informação sobre o controle de prazos no sistema.

18/03/22
sexta-feira
14h às 18h
Google Meet

Cadastramento de processos referentes às crianças e
adolescentes;
Hipóteses de colocação da criança como apta para
adoção;
Cadastro dos Serviços de Acolhimento do órgão
julgador;
Emissão de Guias de Acolhimento e Desligamento;
Busca de pretendentes para crianças e adolescentes
aptos para adoção;

4 h/a

Vinculação e desvinculação manual das crianças e
adolescentes aos pretendentes cadastrados;
Suspensão automática do pretendente após três
recusas de vinculação sem justificativa;
Informação sobre vinculação automática.
Colocação em processo de adoção pelo cadastro de
crianças e adolescentes;
Colocação em processo de adoção intuitu personae de
crianças e adolescentes;
21/03/22
segunda-feira
14h às 17h
Google Meet

Finalização do processo de adoção;
Colocação em guarda sem fins de adoção (provisória
e definitiva);

4 h/a

Geração de relatórios e estatísticas do órgão julgador;
Atualização de informações do órgão julgados e
perfis de usuários.
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