
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA
Curso Teoria e prática do JusRedator como ferramenta de auxílio
na elaboração de decisões judiciais 

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Denilson Bandeira Coelho - Juiz do Trabalho do TRT 10

Gilberto Rios – Servidor do TRT 10

DATA DE REALIZAÇÃO 9 de novembro de 2018

HORÁRIO 8h às 12h e 13h às 17h

CARGA-HORÁRIA 8 horas/aula

PÚBLICO-ALVO Magistrados e Assistentes de Juiz

FORMATO Aula Expositiva e Aula Prática

MODALIDADE Presencial

Nº VAGAS 30 vagas

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de Aula da Escola Judicial

OBJETIVOS 

 
Capacitar  e aperfeiçoar magistrados e seus assistentes a utilizarem
plenamente a ferramenta JusRedator, para auxílio de elaboração de
decisões judicias. 

PROGRAMA E CRONOGRAMA DE
ESTUDO

• Criação de textos, utilização e organização; 

• Estrutura de árvore; 

• Variáveis do sistema e do usuário; 

• Formatos de arquivos (DOC, RTF, PDF, HTML etc); 

• Rotinas de verbas rescisórias, parametrização de liquidação, 

dispositivo; 

• Elaboração de sentença e publicação 

METODOLOGIA

• Apresentação expositiva do sistema, concepção e desenvolvimento. 

• Demonstração da utilização da ferramenta, com instalação e 

configuração nos computadores pessoais (notebooks). 
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EIXO TEMÁTICO CORRESPONDENTE
Resolução Enamat Nº 18/2015 - Eixo Teórico-Prático de Competênci-
as  Específicas – subeixo Jurídico trabalhista.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S) /
DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento, o aluno será capaz de: 

criar suas decisões com maior agilidade e celeridade nas decisões,
levando em consideração sempre seus próprios  textos  e raciocínio
lógico, reduzindo o tempo médio para redação de sentenças, em até
70% do tempo, sem prejuízo da saúde física e mental do julgador, o
que  favorecerá  diretamente  no  cumprimento  das  metas  nacionais
aprovadas  pela  Justiça  do  Trabalho  em 2018,   particularmente  as
Metas  1  e  2,  que  são,  respectivamente,  o  julgamento  de  mais
processos do que os distribuídos e julgamento dos processos mais
antigos,  conforme  verifica-se  no  sítio  do  Conselho  Nacional  de
Justiça.

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A SEREM
UTILIZADOS E PRAZO PARA

ENTREGA
Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de
seus  fins,  regulamentado  pelos  termos  do  art.  2º,  §§  1º  e  2º,  da
Resolução  ENAMAT  nº  08/2011  –  inseridos  pela  Resolução
ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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