
Data: 24 de novembro de 2021 
 

Horário: Das 16h às 17h (horário de Brasíl ia) 
 
 

Público-alvo: Servidores da Just iça do Trabalho de 1º e 2º Graus 
 

Carga Horária: 1 hora-aula 

Local: Canal of icial do CSJT na plat aforma YouTube 

Coordenador do evento: Gilbert o Ferreira Junior 
 

E-mail: ead@csj t . j us.br         Tel. : (61) 3043-3391 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 OBJETIVO DO WEBINÁRIO: 
 

O obj et ivo do webinário é capacit ar os servidores na consult a e operacional ização de 
anot ação de dados,  pela plat aforma eSocial,  na CTPS Digit al  de um empregado que est ej a 
demandando na Just iça do Trabalho.  
 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Módulo Único – Exposição da funcional idade de consult ar e promover anot ações de baixa na 
CTPS Digit al .  
 
 METODOLOGIA 
O webinário será real izado na modal idade a dist ância,  no format o t elepresencial ,  com 
t ransmissão ao vivo pelo canal of icial  do CSJT na plat aforma YouTube,  no endereço 
elet rônico yout ube.com/ csj t of icial . 
 
 INSTRUTOR 
O inst rut or Fabiano de Abreu Pfeilst icker é j uiz auxil iar da Presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho e coordenador nacional do Processo Judicial  Elet rônico (PJe) da Just iça do 
Trabalho.  Compõe diversos comit ês no CSJT que apresent am relação diret a ou indiret a com 
a inovação,  como o de Governança de TIC e o de Gerenciament o de Informações 
Administ rat ivas e Judiciárias (e-Gest ão).  O magist rado t ambém coordena o Laborat ório de 
Inovação para o Processo Judicial  em Meio Elet rônico (Inova PJe) e o Cent ro de Int el igência 
Art if icial  apl icada ao PJe.  
 
 AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: 
 

A Aval iação de Reação é o quest ionário que mensura o nível de sat isfação do part icipant e 
com o event o.  Será disponibil izada aos part icipant es após a real ização do event o,  mediant e 
regist ro de presença durant e a t ransmissão (ao vivo) do webinário.  
 
 AVALIAÇÃO DE IMPACTO: 
 

A Aval iação de Impact o é o quest ionário que será encaminhado ao part icipant e,  em 
moment o oport uno,  a f im de aval iar a apl icação,  no ambient e de t rabalho,  de 
conheciment os,  habil idades e at it udes adquiridos na capacit ação.  
 

TELEPRESENCIAL 

WEBINÁRIO 
“ANOTAÇÕES E CONSULTA DA CTPS DIGITAL” 



  

 CERTIFICADO: 
Est e event o não disporá de cert i f icação aos part icipant es.  
 
 INSCRIÇÕES: 
 

Não será necessária inscrição para part icipação no event o.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TELEPRESENCIAL 


