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EDITAL Nº 07/2020 

 

TREINAMENTO DE LIDERANÇA ONLINE 
 

 
 
A Diretoria de Capacitação do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (CEJUR/DPGE-RJ) e a Coordenação de Recursos Humanos, 

torna pública a realização de processo para a inscrição e concessão de 40 (quarenta) 

vagas, de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, para participação 

de defensoras e defensores públicos, no TREINAMENTO DE LIDERANÇA, a ser 

disponibilizado pela empresa Integração Escola de Negócios no período de 03 de 

novembro a 11 de dezembro de 2020.  

 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O TREINAMENTO DE LIDERANÇA tem como objetivo oferecer a defensoras e 
defensores públicos ferramentas para que aprimorem o exercício do papel de 
gestoras(es) de equipes e possam com isso otimizar os resultados obtidos em seus 
órgãos  de atuação. Para saber mais sobre o conteúdo, confira o Anexo. 
 
1.2. Será adotada metodologia participativa que, além da acessibilidade remota, 
possibilita às pessoas participantes realizar os módulos em seu próprio ritmo.  A 
plataforma contém vídeos explicativos, infográficos, podcasts e outros materiais 
interativos e haverá também 1 encontro ao vivo com o professor Fábio Eltz no dia 27/11 
das 10h30min às 12h. 
 

1.3. O treinamento será realizado à distância na Plataforma ASAS cujo link e 

informações de acesso serão enviados posteriormente via e-mail às pessoas 

contempladas que confirmarem participação.  

 
 
2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

2.1 A participação no presente processo seletivo dependerá de inscrição a ser feita 

pela plataforma do Programa de Educação Continuada (PEC) - até o dia 14 de outubro 

de 2020. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail  nudevrh@defensoria.rj.def.br. 

 

2.2 A confirmação da inscrição e participação no processo seletivo será feita com aviso 

de recebimento da plataforma do Programa de Educação Continuada. Caso o 

solicitante não receba o retorno, deverá entrar em contato com o RH, pelo e-mail 

acima, até o dia 16 de outubro, 6ª feira, às 12 horas. 

 

mailto:rhdpge.capacitacao@gmail.com
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2.3 A inscrição no presente edital pressupõe a concordância com todos os itens do mesmo e a 

ausência de prejuízo à atividade funcional. 

 

3. DAS VAGAS E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 
 

3.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas para defensoras e defensores públicos. 

 

3.2. A seleção será por ordem cronológica de inscrição, observando-se a seguinte 

ordem de prioridades:  

 

3.2.1. Defensoras e defensores que responderam ao levantamento de interesse em 

curso de liderança em abril/2019 titulares ou designados/as para atuar no interior 

3.2.2. Defensoras e defensores titulares ou designados/as para atuar no interior. 

3.2.3. Defensoras e defensores que não tenham sido contemplados/as com outros 

editais do CEJUR nos últimos 12 meses.  

3.3. Ficarão impedidas de participar:  

3.3.1. As pessoas que já foram contempladas por editais anteriores do CEJUR que 

descumpriram alguma cláusula do edital passado e ainda não efetuaram o devido 

ressarcimento.  

3.3.2. As pessoas que não concluíram regularmente qualquer ação de capacitação na 

qual tenham se inscrito anteriormente, obtendo, no mínimo, a frequência exigida para 

o recebimento do certificado 

3.4. As vagas serão preenchidas por sorteio que será realizado será realizado de forma 

pública no RH às 14h do dia 16 de outubro de 2020, facultando-se a presença de 

qualquer interessado(a). 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
 

4.1 O resultado do presente processo seletivo será divulgado por correio eletrônico 

para todos(as) os(as) inscritos(as), em até 24 horas da realização do mesmo e também 

na Plataforma PEC. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1 Nos casos de ausência injustificada, a pessoa contemplada ficará impedida de 

participar de editais do Cejur e de novas ações de capacitações onerosas pelo período 

de 1 (um) ano. 
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5.2 Uma vez confirmada sua inscrição, qualquer desistência de participação deverá ser 

comunicada ao RH, até o dia 27 de outubro, por meio do endereço:  

nudevrh@defensoria.rj.def.br.  

 
 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020. 
 
 

 
ÉRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 

Coordenadora de Recursos Humanos 

 
 

ADRIANA SILVA DE BRITTO 

Diretora de Capacitação do CEJUR 
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ANEXO I  
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