
                                                   

 

EDITAL nº 006, de 18 de Julho de 2020.

A Diretora-Geral do  Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público  do  Estado  do  Tocantins  –  Escola  Superior  do  Ministério  Público
(ESMP/CESAF), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas gerais para
ingresso  e  participação  no  Webinário  sobre  isolamento  social  e  violência
doméstica  na  pandemia, mediante  as  condições  determinadas  neste  Edital  e
demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:

1. DADOS GERAIS

Curso:   Webinário sobre isolamento social e violência doméstica na pandemia

Objetivo Geral: Compartilhar fundamentos teóricos e metodológicos sobre os direitos
fundamentais da mulher vítima de violência doméstica e familiar, a partir da atuação
do  Ministério  Público,  com  meio  de  atendimento  institucional  e  garantia  do
cumprimento de políticas públicas de prevenção, assistência e proteção às vítimas. 

Período de inscrições: 18 de Julho a 18 de agosto.

Inscrições:  As  inscrições  para  participação  no  Seminário  virtual  deverão  ser
realizadas pelo endereço eletrônico < http://eadcesaf.mpto.mp.br/moodle/>.  Após a
inscrição o/a interessado/a receberá um e-mail com as informações sobre o evento e
regras para certificação do evento.

Público-alvo:  Integrantes do Ministério Público do Estado do Tocantins, Jornalistas,
Secretaria de Segurança Pública (SSP); Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
associados  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  –  Seccional  Tocantins;  equipes
técnicas de profissionais da Rede de atendimento a mulher, Núcleo de Prevenção
de  Violências  e  Acidentes  e  Promoção  da  Saúde  e  Cultura  da  Paz  (NUPAV);
Secretaria Municipal da Saúde de Palmas, Secretaria Estadual da Saúde de Palmas;
corpo docente e discente das Instituições de Ensino Superior (IES) e Ministérios
Públicos brasileiros.

Carga horária: 03 (três) horas.

Modalidade: (  ) Modalidade Presencial com inscrição e certificação
                      (X) Modalidade a distância com inscrição e certificação

Número de vagas: 200 vagas.

Data de realização: 19 de agosto das 9h às 12h.

Convidadas:  Alice Bianchini, Doutora em Direito Penal (PUC-SP), e Elaine Noleto,
Presidente da Associação Brasileira de Mulher de Carreiras Jurídicas – ABMCJ. 

Local: Plataforma EadCesaf.
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2. PARTICIPAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO

2.1  Todos  os  inscritos  deverão  participar  das  atividades  programadas  para  o
webinário, as quais serão desenvolvidas da seguinte forma:

2.1.1 Os participantes deverão contar com 100% (cem por cento) de frequência para
fins de certificação;

2.1.3 A participação ocorrerá por meio das atividades a distância que compõem os
diálogos de discussão e debates do Webinário.

2.1.4  O Webinário contará com 2 (duas) mesas de discussão com o tema geral
isolamento social e violência doméstica na pandemia.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 A inscrição implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital.

3.2 Todos os participantes estarão sujeitos às regras estabelecidas nos incisos II, III
e IV do art. 9º da Resolução nº 005/2014/CPJ.

3.3 O programa do referido curso foi  encaminhado para aprovação do Conselho
Superior  do  Ministério  Público  -  CSMP  para  fins  de  pontuação  objetiva  nos
concursos  de  remoção  e  promoção  por  merecimento,  conforme  disposto  no
parágrafo único do artigo 21 da Resolução do CSMP nº 001/2012.

3.4 Participação do servidor contará como horas para progressão vertical, conforme
previsão contida no artigo 11, inciso II, alínea “c” da Lei n° 3.472 de 27 de maio de
2019, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do MPTO.

3.5. Para confecção online e impressão do respectivo certificado de participação no
evento,  é  condição  que  o  instrumento  de  avaliação  do  webinário  seja
preliminarmente preenchido pelo participante.

3.6  Os  casos  omissos  e  dúvidas  na  interpretação  das  normas  reguladoras  do
evento, porventura suscitados, deverão ser encaminhados à CESAF-ESMP.

Palmas, 18 de julho de 2020. 

Ana Paula Reigota Ferreira Catini
Procuradora de Justiça

Diretora-Geral do Cesaf-ESMP
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