PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR

OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO Nº 03 /2020-CJRMB/CJCI
Belém, 27 de julho de 2020.

Assunto: Curso de Nivelamento, ano 2020 – CEAJUD/CNJ

Senhor (a) Magistrado (a),

Cumprimentando-o (a), informamos que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará está
oportunizando a realização do curso de Nivelamento aos servidores que ainda não o realizaram
no ano de 2019.
Dada sua importância para a melhoria da prestação jurisdicional, solicitamos os
préstimos de Vossa Excelência, no sentido de que, como gestor da unidade judiciária,
acompanhe a participação no curso de nivelamento por todos os servidores que ainda não o
fizeram, a fim de que concluam até o dia 31 de agosto de 2020, impreterivelmente.
Ofertado pelo CNJ e também pelo TJPA, na modalidade a distância e no formato
autoinstrucional, o curso tem o objetivo de aprimorar as competências necessárias para a
melhoria das práticas profissionais do corpo funcional do TJPA.
As inscrições devem ser feitas preferencialmente no ambiente de EAD da Escola
Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, em https://ead.tjpa.jus.br/ ou pelo ícone EAD
TJPA, na barra de sistemas dos portais interno ou externo do TJPA.
Ao ingressar no portal de EAD, o participante deve logar com seu usuário e senha (os
mesmos da rede interna do TJPA) e em seguida, na área de cursos, localizar “CURSOS EM
ANDAMENTO”, onde, após clicar sobre o nome do curso: “Nivelamento dos Servidores do
Poder Judiciário /2020”, na tela seguinte clicar sobre o botão “Inscreva-me”. O aluno também
tem

opção

de

acesso

pelo

Portal

do

CNJ,

em

https://www.cnj.jus.br/eadcnj/mod/cicleinscription/view.php?id=86952&v=true.

Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça; Gestão de Pessoas; Conhecimentos Gerais sobre
gestão estratégica e estratégia nacional; Indicadores do Sistema de Estatística do Poder
Judiciário; Sustentabilidade no Poder Judiciário e Tabelas Processuais Unificadas.
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O curso possui carga horária de 24 horas-aula, divididas em seis módulos: O Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR

Os servidores que concluírem o curso até 31 de agosto de 2020, com a respectiva
aprovação, farão jus ao gozo de um dia de folga, previamente combinada com seu gestor a ser
usufruída dentro de 12 meses, a contar da data da conclusão do curso. Para solicitá-la, após
concluído o curso, o servidor deverá encaminhar o Certificado para a Secretaria de Gestão de
Pessoas/TJPA, via Siga-doc, solicitando a disponibilização da folga no sistema MentoRH, bem
como preencher o formulário de comprovação, disponível no site do Departamento de
Planejamento,

Gestão

e

Estatística

ou

por

meio

do

link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HtFvX_XNpUWTOLUB3O_qtShhiwl
mFsBAjDGz1wJ-4KpURTA5WDUwV1dXRlJSU0w5V0tNQkRXTUhWVS4u

(para

login

basta inserir seu e-mail institucional e sua senha).
Para dúvidas sobre o acesso à plataforma de EAD do TJPA e acesso ao curso, enviar email para ead@tjpa.jus.br. Outras informações e/ou esclarecimentos poderão ser obtidos junto
ao Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística ou por meio do telefone (91) 32053141, ou ainda, pelo e-mail: dpe@tjpa.jus.br.
O maior objetivo da presente solicitação é que sua unidade judiciária esteja com 100%
dos servidores capacitados e nivelados nos conhecimentos básicos, constantes da grade do
curso.

Atenciosamente,

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

DESA. DIRACY NUNES ALVES
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