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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
ACNO 11 (103 Norte)  Rua NO 11 COM AV. NS 01  Bairro CENTRO  CEP 77001036  Palmas  TO  http://wwa.tjto.jus.br
CONJ 03 LOTE 2

EDITAL Nº 135 / 2017  ESMAT/DGESMAT/DEESMAT

EDITAL nº 038, de 2017

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre
as normas gerais para ingresso e participação na palestra “Qualidade de Vida, Trabalho e Aposentadoria: uma
equação possível”, a ser realizada no dia 26 de junho de 2017, mediante as condições determinadas neste Edital e
nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Palestra “Qualidade de Vida, Trabalho e Aposentadoria: uma equação possível”
Objetivo: Sensibilizar os participantes, por meio de reflexão provocativa e bemhumorada, a pensar novas formas de
lidar com velhos e arraigados hábitos de vida, a partir da experiência pessoal e profissional, desafiando um novo
olhar para a qualidade de vida, trabalho e aposentadoria.
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 8 a 24 de junho de 2017.
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. A inscrição é gratuita.
PúblicoAlvo: Servidores (efetivos, comissionados, colaboradores, estagiários e servidores de outros órgãos lotados
nas unidade do Poder Judiciário em Palmas) e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga horária: 1 hora e 30 minutos
Modalidade: Presencial
Horário: 26 de junho, das 14h30 às 15h50
Local: Auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

2. VAGAS: 200
2.1 Distribuição das Vagas:
Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense

30

Servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense

130

Estagiários do Poder Judiciário com lotação em Palmas

10

Colaboradores do Poder Judiciário com lotação em Palmas

10

Servidores de outros órgãos lotados nas unidade do Poder Judiciário em

10
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Palmas
Servidores de outros órgãos parceiros

10

2.2 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
3. REQUISITOS PARA A ADMISSÃO
3.1 Ser servidor ou magistrado do Poder Judiciário do Estado do Tocantins com lotação em uma das Unidades
Jurisdicionais do Poder Judiciário Tocantinense, conforme descrição no Item 2.1.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades programadas no dia 26 de junho de 2017, das
14h30 às 15h50;
4.2 As frequências durante a palestra serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula,
mediante leitura do código do aluno, no formato de barras;
4.3 O credenciamento acontecerá a partir das 13h30;
4.4 Não haverá pagamento de diárias para participação da palestra, salvo os casos definidos pela Diretoria de Gestão
de Pessoas, com base nas regras estabelecidas pelo Programa de Preparação para Aposentadoria.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Qualidade de Vida
Trabalho
Aposentadoria

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento
Interno da Esmat e na Portaria nº 311, de 2012, publicada no DJ nº 2.879, de 23 de maio de 2012;
5.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas,
Diretor da ESMAT, em 07/06/2017, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 1517792 e o código CRC D1E01225.
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