
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano começou com muitas novidades na área de capacitação da Secretaria de Justiça e 
Cidadania (Sejus): quatro turmas de ambientação para os novos conselheiros tutelares 
estão previstas, o projeto pílulas do conhecimento está iniciando e, além disso, já há oferta 
de cursos presenciais e à distância. Confira nossa primeira edição do ano do Informativo 
de Capacitação e Desenvolvimento e aproveite para conhecer melhor sobre esses 
assuntos. 

 
 

 
Ambientação para os novos conselheiros tutelares 

A Coordenação de Gestão de Pessoas, em parceria com a Subsecretaria de Políticas para 
Crianças e Adolescentes, realizará o curso de ambientação destinado aos Conselheiros 
Tutelares nomeados para o Quadriênio 2020/2023 da Secretaria de Justiça e Cidadania. O 
curso integrará uma série de palestras, incluindo, entre outras, as temáticas de regime 
jurídico, ética, principais informações relacionadas à gestão de pessoas (direitos, deveres, 
procedimentos e outros), introdução ao SEI (Sistema Eletrônico de Informações), 
recambiamento, motivação para o trabalho, assistência social, saúde, assédio moral e 
sexual, fóruns, consciência financeira, frota e almoxarifado. A abertura contará com 
apresentação cultural e mesa composta por autoridades. 

Serão quatro turmas, cada uma em média com 50 conselheiros, que acontecerão entre janeiro 
e fevereiro na Escola de Governos do Distrito Federal (EGOV) e com carga horária de 24 
horas. O objetivo do evento é acolher e recepcionar os novos conselheiros, fornecendo as 
principais informações para condução do trabalho a ser desenvolvido nas unidades dos 
conselhos tutelares. 
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Fale conosco 

A Gerência de Capacitação e Desenvolvimento está inserida na 
estrutura da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e está 
aberta a sugestões e novas ideias. Caso queira falar conosco, 
estamos disponíveis nos seguintes canais: 

Telefone: (61) 2104-4244 • E-mail: gecap@sejus.df.gov.br 

 

 

 

Logo de QVT 

Na última edição deste informativo, foi anunciado que 
a Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho estava 
trabalhando na criação de uma logo. A identidade visual, 
desenvolvida com apoio da Assessoria de Comunicação, 
está pronta. Confira ao lado! 

Cursos presenciais 

A agenda de cursos para os primeiros meses deste ano 
já pode ser conferida por meio do link: http://www. 
sejus.df.gov.br/cursos-sejus/. Confira abaixo algumas 
das opções: 

• Comunicação Empática baseada na Comunicação Não Violenta – 20 a 24/01/2020 – 
Horário: 13h às 17h; 

• Saúde Emocional no Trabalho – 27 a 31/01/2020 – Horário: 08h às 12h; 

• Comunicação Empática baseada na Comunicação Não Violenta Curso - 10 a 14/02/2020 
– Horário: 08h às 12h; 

• Saúde Emocional no Trabalho - 17 A 21/02/2020 – Horário: 08h às 12h. 

Lembrando que, no mesmo endereço de site acima informado, você encontra mais de 100 
opções de cursos on line de alta qualidade e com temáticas diversas, como: desenvolvimento 
gerencial, gestão de pessoas, ética e cidadania, governança e gestão de riscos, orçamento e 
finanças, inovação e gestão estratégica. 

Pílulas do Conhecimento 

Promovendo a troca de conhecimento e a valorização dos servidores desta Sejus, a Gerência 
de Capacitação e Desenvolvimento – GECAP deu início ao projeto Pílulas do Conhecimento. 
Por meio do banco de competências, os servidores serão convidados a compartilhar pequenos 
textos informativos nas próximas edições dos boletins informativos. Serão abordados temas 
diversos que estejam alinhados à aprendizagem no e para o trabalho. Essa é uma estratégia de 
ensino definida por conteúdos com curtos, completos e independentes. A apresentação prevê 
conteúdos focados em lembretes e dicas relevantes e didáticas, ou seja, fácil de serem absorvidas 
e assimiladas por quem as lê. Ainda não faz parte do banco de competências? Acesse http://www. 
sejus.df.gov.br/cursos-sejus/ e cadastre-se agora mesmo. Se quiser tirar dúvidas sobre o projeto, 

utilize as informações do Fale Conosco que estão logo abaixo.usando um e-mail válido. 
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