
27/07/2020 SEI/TRT10 - 1481021 - Plano de Curso

https://sei.trt10.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000001554049&inf… 1/4

TRT DA 10ª REGIÃO
SGAN - QUADRA 916 - LOTE A2 - Bairro Asa Norte - CEP 70790-160 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br

Complexo Administrativo da Fazendinha

PLANO DE CURSO

WORKSHOP SOBRE O SISTEMA GARIMPO

VARAS DO TRABALHO E CDJEX

(PLATAFORMA CISCO WEBEX)

OBJETIVO GERAL
Difundir o conhecimento e utilização do sistema de monitoramento dos
depósitos judiciais – Sistema Garimpo no âmbito das Varas do
Trabalho e da CDJEX.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Após a realização do evento, os participantes deverão ser capazes de:

Discutir os métodos de arquivamento dos processos a partir de
14/02/2019 de forma a não existir resíduo de saldo nas contas
judiciais vinculado aos processos.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Apresentação do Ato Conjunto 01/2019 – CGJT/CSJT -
Apresentação do Sistema Garimpo – funcionalidades e metologias
Apresentação dos fluxos de trabalho e modelos de despachos para
arquivamento nos parâmetros do Ato Conjunto
Estudo de casos com os processos das Varas do Trabalho e CDJEX.

PROFISSIONAL DE
ENSINO

Cácio Oliveira Manoel,  Juiz do Trabalho Substituto do TRT 21ª
Região. Graduado pela UFRN em 2003. Mestre pela Universidade de
São Paulo em 2005. Professor da Pós Graduação em Direito do
Trabalho da Universidade Potiguar, Uni-RN e Universidade Maurício
de Nassau. Atuou como Juiz Auxiliar da Presidência do TRT 21 no
período 2016/2017 e 2018. Atuou como Juiz Auxiliar da Corregedoria
do TRT 21 no ano 2019. Atualmente é Juiz Coordenador da Divisão de
Inteligência do TRT 21 e Juiz Auxiliar da 13ª Vara do Trabalho de
Natal. O Magistrado foi responsável pelo Projeto Piloto de criação do
Sistema Garimpo no âmbito do TRT 21, sendo indicado pelo
Corregedor Nacional para fazer parte da Comissão Nacional de
Monitoramento do Projeto Garimpo em âmbito nacional, sendo
responsável pela implantação e capacitação dos Magistrados e
Servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho do País em Brasília
em 2019 e atualmente foi reconduzido como membro do Comitê
Nacional de Monitoramento do Garimpo.

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO Turma 1 - 6 de agosto de 2020

Turma 2 - 13 de agosto de 2020
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HORÁRIO Ao vivo das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30

LOCAL DE REALIZAÇÃO Plataforma Cisco/Webex do CNJ 

LINK DE ACESSO PARA
ENTRAR NA SALA

Para acessar o ambiente criado para tal fim, basta, no dia e horário
informado, clicar no link:
- 6 de agosto: https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?
MTID=m106ab2d8e67b97ba76f4957929f2abd2
- 13 de agosto: https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?
MTID=ma09e32d081394b63be44bbb8727ab6e0

CARGA-HORÁRIA TOTAL 8 horas-aula cada turma

REQUISITOS
Recomendável a utilização de notebook/desktop para participação na
ação educacional (1 janela/aba para acessar Cisco ou YouTube e 1
janela/aba para operar o Sistema Garimpo)

EIXO E SUBEIXO DA
TABELA DE
COMPETÊNCIA DA
MAGISTRATURA DO
TRABALHO  (RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA n.º
25/20020)

Eixo: Direito e Sociedade

Subeixo: Tecnologia

Competência: Conhecer os impactos das novas tecnologias
na jurisdição e manusear os instrumentos disponíveis e
facilitadores do trabalho com a participação de todos os
sujeitos envolvidos.

Descrição e Dimensão: 1) Compreender o uso dos
processos virtuais, a utilização de mídias, o
gerenciamento da informação judicial e do aparato
tecnológico para atos judiciais e administrativos e 2)
Analisar crítica e objetivamente sua atuação diante da
tecnologia e as formas de autogerenciamento da
atividade.

MODALIDADE A distância.

ÁREA Judiciária

PÚBLICO-ALVO Plataforma Cisco/Webex do CNJ (1 vaga por Vara do Trabalho e para
CDJEX).  

NÚMERO DE VAGAS Até 19 vagas por turma.

INSCRIÇÕES

A inscrição é de responsabilidade de cada interessado e deverá ser
realizada no Portal da Escola Judicial
(https://escolajudicial.trt10.jus.br/index.php/eventos/meus-eventos.html) 

- Turma 1 (plataforma Cisco Webex): de 27 a 29 de julho de 2020

- Turma 2 (plataforma Cisco Webex): de 27 de julho a 5 de agosto de
2020

Os inscritos receberão e-mail, automático, de confirmação da inscrição.

https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?MTID=m106ab2d8e67b97ba76f4957929f2abd2
https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?MTID=ma09e32d081394b63be44bbb8727ab6e0
https://drive.google.com/open?id=1doBWQlpWurJc_3EX979RVZ5cs1dAnuSB
https://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/bitstream/handle/11103/54389/RESOLU%C3%87%C3%83O%20ENAMAT%20N.%2025%2C%20DE%204%20DE%20JUNHO%20DE%202020.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://escolajudicial.trt10.jus.br/index.php/eventos/meus-eventos.html
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METODOLOGIA

Exposição com recursos audiovisuais pela plataforma Cisco/Webex
do CNJ.
Exposição e utilização do Sistema Garimpo.
Estudo de casos.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

A Avaliação de Reação é o questionário que mensura o nível de
satisfação do aluno com o curso. Ao final será solicitada ao participante
responder a Avaliação de Reação, de caráter obrigatório, abrangendo
aspectos gerais relacionados à sua experiência, cujos resultados
subsidiarão o constante aprimoramento das ações oferecidas na
modalidade de Ensino a Distância.

CRITÉRIO DE
CERTIFICAÇÃO

Para a obtenção do certificado e averbação da ação para fins de
promoção para magistrados e adicional de qualificação, devem ser
observados os seguintes critérios:

Acesso integral ao Workshop (Plataforma Cisco/Webex)
Preenchimento dos formulários online dos registros de frequência
(matutino e vespertino).
Preenchimento da Avaliação de Reação.

CRITÉRIOS PARA
CANCELAMENTO DA
INSCRIÇÃO E
DESISTÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO

O pedido de cancelamento de inscrição deverá ser realizado em até 2
dias úteis anteriores ao início do Curso, conforme art. 6.º da Portaria
PRE-DGA n.º 276/2005, deste TRT 10.
Após o início, o pedido de desistência deverá ser elaborado por escrito
e encaminhado ao e-mail escola.judicial@trt10.jus.br, devidamente
fundamentado e com as comprovações que se fizerem necessárias, se
for o caso, para análise e deliberação da Direção da Escola
Judicial. Nesse caso, será aplicado o conceito DESISTÊNCIA
JUSTIFICADA, para os inscritos.

INVESTIMENTO

A contratação do profissional de ensino para a realização deste Evento
será empenhada com recursos orçamentários da  Rubrica Capacitação
de Recursos Humanos.
O custo dessa oficina é fixo, independente do número de alunos, razão
pela qual não haverá custo por participante.

INFORMAÇÕES GERAIS Nos termos do art. 9.º, § 2.º, da Resolução CSJT n.º 159, de 27
de novembro de 2015, "Os servidores inscritos em ações de
educação a distância oferecidas pelos órgãos do Poder Judiciário
podem dedicar uma hora da jornada diária de trabalho para
participação nas atividades propostas".
Nos termos do art. 9.º, § 4.º, da Resolução CSJT n.º 159, de 27
de novembro de 2015, "As horas de estudo realizadas pelo
servidor fora das dependências do Poder Judiciário, na
metodologia a distância, não serão computadas como horas
trabalhadas".
Esta Oficina será válida para fins de Promoção para Magistrados
e Adicional de Qualificação para Servidores. Após o término da
Oficina, serão automaticamente registradas aos aprovados as
horas aulas.

http://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/dga/2005_276.pdf
http://sei.trt10.jus.br/sei/escola.judicial@trt10.jus.br
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Caso deseje, a impressão do certificado pode ser realizada
mediante acesso ao Portal da Escola Judicial do TRT da 10.ª
Região, na seção Eventos / Inscrições - Meus cursos.
A Escola Judicial não é responsável pela provisão da
infraestrutura tecnológica necessária à participação nos cursos na
modalidade a distância que promove ou, meramente,
disponibiliza.
Para esclarecimentos de dúvidas, entre em contato com a EJUD
10 por meio do telefone 3348-1870 ou e-mail:
escola.judicial@trt10.jus.br

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS Manual do usuário do Sistema Garimpo

Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA PORTUGUES JUNIOR, Secretário(a)
Executivo(a) da Escola Judicial, em 27/07/2020, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm
informando o código verificador 1481021 e o código CRC 8F569A51.
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