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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDITAL Nº  001/2015/CRH 

PROGRAMA ACADEMIA DE NOVOS LÍDERES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando as diretrizes do 
Plano de Gestão Biênio 2015-2016, especificamente o Macrodesafio de “Desenvolver o 
Projeto Academia de Novos Líderes, assentado nas ferramentas de gestão existentes, de 
forma a possibilitar a capacitação de novos líderes na área de gestão pública”, torna pública 
a realização de processo seletivo para a participação no programa “Academia de Novos 
Líderes”, nos termos e condições previstos neste edital.  

1. DO PROGRAMA: 

1.1. As diretrizes do programa Academia de Novos Líderes foram desenvolvidas pela 
Coordenadoria de Recursos Humanos e sua execução se dará pela Escola dos 
Servidores do Poder Judiciário. 

1.2. Trata-se de processo para identificação de servidores efetivos e ativos interessados 
em se preparar para atuar como líderes. 

1.3. O programa objetiva preparar o servidor para funcionar como líder estratégico, 
tático ou operacional, e visa os seguintes resultados: 
a) Desenvolver competências gerenciais; 

b) Preparar o quadro de servidores para o processo sucessório na organização; 

c) Ampliar o número de servidores com formação em liderança; 

d) Constituir um Banco de Liderança no âmbito do Poder Judiciário, que 
funcionará como importante ferramenta para a Administração, sobretudo para 
ser utilizado por ocasião de substituições/designações. 

1.4. O projeto consistirá, inicialmente, em duas etapas: 

a) A primeira etapa na formação de Coordenadores e Diretores de Departamento, 
no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça, concomitante com a de Gestores 
Judiciários nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande; 

b) A segunda etapa ocorrerá em 2016, quando serão abertas novas inscrições, a fim 
de ampliar o Banco de Liderança e oportunizar a participação de servidores 
lotados nas demais Comarcas do Estado. 
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2. DA INSCRIÇÃO: 

2.1. A inscrição será realizada exclusivamente pelo Portal do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, em link próprio, no período de 06 a 15 de julho de 2015. 

2.2. O ato de inscrição implicará no conhecimento e total aceitação das normas contidas 
neste Edital. 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1. São requisitos para inscrição na Academia de Novos Líderes – Formação de Gestor 
Judiciário: 
a) Ser servidor efetivo e ativo, lotado originariamente nas Comarcas de Cuiabá e 

Várzea Grande; 
b) Ter concluído o estágio probatório; 

c) Estar em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
d) Ter alcançado percentual igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na 

avaliação de desempenho por competências do ano de 2013; 
e) Ter respondido à pesquisa organizacional PI – Predictive Index; 

f) Não ter sofrido penalidades disciplinares nos últimos 15 meses, assim definidas 
pelos artigos 154 e 158, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990;  

g) Obedecer, por analogia, as regras contidas no Provimento n. 014/2014/CM, de 
12.05.2014, art. 8º, III, “a” e o seu parágrafo único.   

h) Ser ocupante dos cargos de Analistas, Técnicos e Auxiliares Judiciários, nos 
termos do artigo 60, § 1º, da Lei nº 8.814, de 15.01.2008; 

i) Não estar ocupando a função de confiança de Gestor Judiciário, salvo os 
servidores lotados nas Varas Piloto do Projeto de Alocação de Recursos 
Humanos (CNJ).  

3.2. São requisitos para inscrição na Academia de Novos Líderes – Formação de 
Diretores e Coordenadores: 
a) Ser servidor efetivo e ativo, lotado originariamente na Secretaria do Tribunal 

de Justiça; 
b) Ter concluído o estágio probatório; 

c) Estar em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
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d) Ter alcançado percentual igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na 
avaliação de desempenho por competências do ano de 2013; 

e) Ter respondido à pesquisa organizacional PI – Predictive Index; 

f) Não ter sofrido penalidades disciplinares nos últimos 15 meses, assim definidas 
pelos artigos 154 e 158, da Lei Complementar n. 04, de 15.10.1990;  

g) Obedecer, por analogia, as regras contidas no Provimento n. 014/2014/CM, de 
12.05.2014, art. 8º, III, “a” e o seu parágrafo único.   

h) Possuir curso completo em nível superior; 

i) Não estar ocupando os cargos comissionados de Diretor de Departamento e 
Coordenador.  

3.3. Não serão analisadas inscrições que estejam em desacordo com os requisitos deste 
Edital. 

4. DA SELEÇÃO: 

4.1. A seleção será realizada pelo Comitê instituído pela Portaria n. 278/2015/PRES, 
que avaliará as exigências constantes do item 3 deste Edital.  

4.2. Na hipótese de empate, será classificado o servidor que: 

a) Contar com mais tempo de efetivo exercício no Poder Judiciário de Mato 
Grosso; 

b) Contar com maior tempo para a aposentadoria voluntária; 
c) Tiver ocupado por mais tempo funções de confiança/cargos em comissão no 

Poder Judiciário de Mato Grosso; 
d) Possuir certificado de conclusão no curso de Direito, no caso de inscrição para 

Formação de Gestores Judiciários; 
e) Possuir certificado de pós-graduação, independente da área de formação, na 

hipótese de inscrição no Curso de Formação de Coordenadores e Diretores de 
Departamento. 

4.3. Compete ao Conselho Consultivo da Escola dos Servidores a homologação da 
seleção. 

4.4. Da homologação da seleção não caberá recurso.  
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5. DO RESULTADO: 

5.1. O resultado final da seleção será divulgado no Portal do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, no dia 27 de julho de 2015.  

6. DA DOCUMENTAÇÃO: 

6.1. Os servidores selecionados deverão apresentar à Coordenadoria da Escola dos 
Servidores as certidões constantes na Resolução n. 156/CNJ, no prazo de 05 
(cinco) dias após a divulgação dos resultados. 

6.2. A  ausência de qualquer documento implicará na nulidade da inscrição. 

7. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DAS VAGAS

7.1. Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para cada curso. 

7.2. O Curso de Liderança Operacional terá carga horária total de 206h/a (duzentas e 
seis horas/aula).  

7.3.  O Curso de Liderança Estratégica terá carga horária total de 239h/a (duzentas e 
trinta e nove horas/aula).  

7.4. O conteúdo programático dos cursos será o disposto no Anexo II deste Edital. 
7.5. Fica reservado à Escola dos Servidores o direito de alterar e/ou adequar o conteúdo 

programático. 

8. DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA 

8.1. Curso Liderança Operacional: 
Módulo Disciplina CH Data

1 Liderança I 16 13-14/08/15 
2 Ética 8 28/08/15 
3 Rotinas de Secretaria de Varas            20 1-3/09/15 
4 Oratória 16 10-11/09/15 
5 Gestão de Processos  24 24-25-26/09/15 
6 Sistema de Controle das Infrações Disciplinares (EAD) 10 1-17/10/15 
7 Gestão de Projetos  16 08-09/10/15 
8 Processo Civil  16 22-23/10/15 
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9 Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria  4 30/10/15 
10 Webmail 2 30/10/15 
11 Malote Digital (EAD) 10 03-17/11/15 
12 Processo Penal  16 05-06/11/15 
13 Liderança II 16 18-19/11/15 
14 Apolo 8 27/11/15 
15 Excelência no Atendimento  16 03-04/12/15 
16 Processo Judicial Eletrônico 8 11/12/15 

Total de Carga horária 206

8.2. Curso Liderança Estratégica: 
Módulo Disciplina CH Data

1 Liderança I 16 06-07/08/15 
2 Controle das Informações Administrativas - CIA                     3 14/08/15 
3 Planejamento Estratégico  16 20-21/08/15 
4 Liderança II 24 03-04-05/09/15 
5 Sistema de Controle das Infrações Disciplinares (EAD) 10 8-22/09/15 
6 Orçamento Público  16 17-18/09/15 
7 Direito Administrativo/Ética  16 01-02/10/15 
8 Webmail 2 9/10/15 
9 Gestão de Processos  24 15-16-17/10/15 
10 Liderança III 16 29-30/10/15 
11 Processo Judicial Eletrônico 8 6/11/15 
12 Oratória 16 12-13/11/15 
13 Gestão de Projetos  16 26-27/11/15 
14 Liderança IV  16 10-11/12/15 
15 Licitações e Contratos  24 18-19-20/02/16 
16 Liderança V  16 03-04/03/16 

Total de Carga horária 239 

8.3. Fica reservado à Escola dos Servidores o direito de alterar e/ou adequar o conteúdo 
programático. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os servidores selecionados para o “Programa Academia de Novos Líderes” deverão 
obedecer às regras constantes do Provimento nº 14/2014/CM, que dispõe sobre a 
Política de Capacitação para servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso. 

9.2. No decorrer da capacitação serão realizadas avaliações, considerando, para fins de 
composição da nota final, pontualidade, assiduidade e as atividades extra-sala. 
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9.3. Estarão aprovados e aptos para compor o Banco de Liderança, os servidores que 
obtiverem média final igual ou superior a 7,5 (sete e meio) e 75% (setenta e cinco 
por cento) de frequência em cada módulo e na carga horária total da capacitação. 

Cuiabá, 1º de julho de 2015. 

Desembargador PAULO DA CUNHA,
Presidente do Tribunal de Justiça.
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Data Evento Local
06 a 15/07/15 Inscrição site do TJMT 

27/07/15 Resultado da Seleção DJe 
28 a 1º/08/15 Entrega dos documentos Coord. Escola 

05/08/15 Aula inaugural Escola dos Servidores 
06/08/15 Início do Curso de Liderança Estratégica Escola dos Servidores 
13/08/15 Início do Curso de Liderança Operacional Escola dos Servidores 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CURSO LIDERANÇA OPERACIONAL 

Liderança I  
O propósito desta disciplina é ajudar os participantes a enfrentar desafios gerenciais com 
excelência e a responder a pergunta: “Como eu me torno um gestor altamente eficaz?” Tendo 
como base o cenário atual das organizações nos relacionamentos, tanto pessoal como 
interpessoal, visto que a pressão por resultados imediatos nos leva a desafios diários de 
gestão. Esta disciplina serve como preparatória e base para as disciplinas que atuaram 
especificamente nos papéis que exercem os líderes e seus imperativos. Contempla ferramentas 
de gestão. 

Ética  
Conceito e objeto. Ética dos valores. Comportamento ético. Fundamentos éticos nas relações 
pessoais e profissionais. Doutrinas éticas fundamentais. Consciência, virtude e vontade ética. 
Código de ética profissional. Estudo de casos. 

Rotinas de Secretaria de Varas  
Treinamento sobre a Metodologia Ordem. Check list. Quadro de funções da secretaria.  
Distribuição das funções aos servidores. Desvio de função. Formulários de Avaliação e 
Reclamação (se estão disponíveis no balcão). Realização de pesquisa de satisfação pela 
Diretoria do Foro. Atas das reuniões trimestrais. Manutenção dos “5S”. Layout da secretaria 
(disposição das mesas, escaninhos, armário, computadores, impressoras, aproveitamento do 
espaço físico da secretaria, etc.). Padronização dos escaninhos (etiquetas, posição, etc.). 
Triagem dos processos. Autuação dos processos conforme Metodologia (capas plásticas, 
etiquetas, tarjas, controle de andamento na contracapa). Identificação das caixas que 
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acondicionam os materiais de expediente. Organização do armário. Identificação das pastas 
classificadoras. Registro dos atendimentos no Sistema Apolo. Remessa diária de processos ao 
Magistrado, MP, Defensoria, Contador, Distribuidor, Equipe Técnica, etc. Atualização dos 
dados cadastrais das partes, advogados, testemunhas. Utilização da caneta ótica.  Verificadas 
as irregularidades por meio do check-list, procede-se à regularização das anomalias relativas à 
manutenção dos “5S” (se necessário): Realização dos “5S”. Organização do armário. 
Readequação do layout da secretaria, incluindo a disposição correta e padronizada das mesas, 
armário, escaninhos, computadores e impressoras. Triagem dos processos da secretaria. 
Readequação do layout dos escaninhos. Confecção e colocação de etiquetas identificadoras 
nos escaninhos. Elaboração de plano de ação para os servidores da secretaria a fim de 
procederem à regularização das demais anomalias. Treinamentos teórico (no período 
matutino) e prático (no período vespertino) sobre Rotinas de Secretarias (Gestor Judiciário; 
Atendimento ao Público; Registro, Autuação e Juntada; Atualização do Sistema Apolo; 
Expedição de Matéria para Imprensa e Expedição de Documentos) e Metodologia Ordem.                  

Oratória  
Falar de maneira interessante, convincente e eficaz. Ter uma audiência atenta, interessada 
para vender suas ideias; utilizar a voz a seu favor independente do nível hierárquico ou 
atuação, sabendo-se posicionar conforme o momento exige e a pessoa espera; encontra-se de 
frente com o público, com firmeza e coragem; ter sucesso nas apresentações sem depender 
apenas de informações precisas e objetivas sobre o assunto; Desenvolver carisma, empatia e 
aprimorar a técnica pessoal de falar em público e da habilidade de comunicação, com 
espontaneidade e naturalidade frente a pessoas desconhecidas ou frente a sua equipe. Saber 
trabalhar a expressividade da voz e do corpo. Saber estruturar uma mensagem adequada ao 
público e ao resultado que deseja com a apresentação. Envolver e encantar o público através 
de gestos e posicionamento da voz, cuidando e dominando os bloqueios e inseguranças que 
podem atrapalhar o resultado de uma performance. 

Gestão de Processos 
Conceitos essenciais da gestão organizacional; a compreensão das diversas variáveis que 
compõem o processo administrativo; o desenvolvimento de capacidade crítica na análise das 
principais funções das organizações e a percepção da sua importância para o alcance da 
efetividade administrativa em um ambiente globalizado. Competências necessárias ao gestor e 
o papel da mudança e da inovação na gestão empresarial. Significado das funções 
administrativas para o gestor. Visão tradicional, moderna e atual das funções administrativas. 
O planejamento, a organização, a direção e o controle: conceituação, generalidades e 
especificidades. 
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Sistema de Controle das Infrações Disciplinares 
Introdução; Módulo I – Prevenção; Módulo II – Correção; Módulo III – Ajustamento de 
Conduta; Módulo IV – Sindicância e Processo Disciplinar; Módulo V – Aplicação de 
Penalidades.  

Gestão de Projetos 
Conceituação geral de projeto. Gestão da elaboração e execução de projetos. Elementos 
básicos dos projetos. O produto do projeto e seu mercado. Estudos técnicos do projeto. 
Importância do projeto. Aspectos administrativos e legais, econômicos, técnicos e financeiros. 
Critérios de análise de viabilidade econômica de um projeto. Elaboração e análise de projetos 
de viabilidade. Exemplos e estudos de casos. 

Processo Civil 
PARTE GERAL - Normas processuais civis. Função jurisdicional. Sujeitos do processo. Atos 
processuais. Tutela provisória. Formação, da suspensão e da extinção do processo. PARTE 
ESPECIAL - Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Processo de 
execução. Processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC 
Noções Gerais das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Contextualização 
histórica. Análise Sistêmica. Aprofundamento. Cases. 

Webmail 
Contextualização do Zimbra; Acesso ao Sistema; Apresentação do layout; Módulo Caixa de 
entrada; Módulo Caixa de saída; Módulo; Rascunhos; Módulo Lista de endereços; Módulo 
Agenda/tarefa; Receber, Criar e enviar e-mails; Gerenciamento de pasta; Gerenciamento de 
Marcadores; Criação de assinatura. 

Malote Digital 
Apresentação. Objetivo. Dicionário. Scaneando Documentos. Trabalhando com Arquivos 
PDF. Acessar e Entrar no Sistema. Página Inicial (Menus) – Menu Superior e Menu Lateral. 
Documentos não lidos - Lendo Documentos. Enviar Documentos. Enviar em Sigilo. 
Documentos Lidos. Documentos Enviados. Últimos Lidos. Últimos Enviados. Recibo de 
Documentos Enviados e Lidos. Recibo de Documentos Enviados e Não Lidos 

Processo Penal 
Princípios constitucionais e processuais penais. Inquérito Policial e Ação Penal. Denúncia, 
Queixa-crime e representação. Ação Civil ex delicto. Jurisdição e Competência. Questões e 
Processos Incidentes. Direito Probatório. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e 
Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça. Atos de comunicação no processo - Das 
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citações e intimações. Atos judiciais – Despacho, decisão e sentença. Da Prisão e demais 
Medidas Cautelares. Liberdade Provisória. Procedimentos do CPP. Procedimentos especiais 
na legislação extravagante. Nulidades. Recursos. Ações Autônomas de Impugnação. 

Liderança II 
Estresse, Tempo e Qualidade: conceitos, definições e teste preliminar. Tabela do tempo e 
diagnóstico dos desperdiçadores. Como conseguir bem-estar, satisfação e equilíbrio com 
melhor rendimento e produtividade. Necessidades e os papéis no dia a dia. O tempo como 
uma dimensão da qualidade. O que fazer para eliminar o desperdício do tempo. Inventário do 
tempo. Comportamentos eficazes e planos de ação para gerenciamento do tempo. 

Apolo 
Sistema Gerenciador dos Processos Físicos na Primeira Instância. Introdução. Apresentação 
do Desenvolvimento do Sistema. Questões Operacionais Práticas. 

Excelência no Atendimento 
Como construir um relacionamento de confiança com o cliente; Regras gerais de conduta de 
acordo com os direitos dos consumidores; A relevância do trabalho em equipe; Como 
construir uma cultura com os clientes internos voltados para excelência no atendimento; 
Comportamento dos membros da organização frente a reclamações; Comunicação verbal e 
não verbal como um fator determinante na relação com o cliente; Aspectos sócio-emocionais 
que interferem na tarefa e impedem que a empresa alcance os resultados esperados; Regras 
básicas de atendimento telefônico e mensagens eletrônicas; Regras básicas de comportamento 
social responsável; Como reter e atrair clientes; A excelência do atendimento como indicador 
de desempenho. 

Processo Judicial Eletrônico - PJE 
História do PJe; Desenvolvimento; Resolução 185/2013 – CNJ; Instalação do PJe nos 
Estados; Instalação do PJe nos Tribunais; PJe no TJMT; Ambiente de utilização; 
Manuais técnicos; Conhecer o PJe; Fluxo processual; Menus do sistema; Tarefas; Consultas; 
Inclusão de documentos; Tramitação de processos; Detalhes dos processos. 

CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA  

Liderança I 
O processo de formação e desenvolvimento de líderes. Experiências com aprendizagem ativa 
focalizando os conceitos e fundamentos da liderança. Liderança compartilhada. Aspectos do 
intercâmbio entre líderes e liderados. Novo paradigma de liderança. Imperativos da liderança 
eficaz: Inspirar Confiança; Estabelecer Propósitos; Alinhar Sistemas; e Liberar Talentos. 
Atributos de grandes líderes, equipes e organizações. Processos de execução. Princípios da 
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liderança baseada em valores humanos a serviço do bem comum. Liderança e gestão de 
organizações de alto desempenho. 

Controle de Informações Administrativas - CIA 
Treinamento para Servidores; Contextualização do CIA; Acesso ao Sistema; Apresentação do 
layout; Módulo Documento; Criar novo documento; Finalizar; Minutar; Rascunho; Cópia de 
documentos finalizados; Sigilo do documento; Pastas;  
Marcadores; Pesquisa de documentos; Módulo; Expediente; Criar Novo Expediente; Vinculo 
de expedientes; Vinculo de documentos; Lembretes e Bloqueios; Sigilo de Expediente; 
Marcadores; Prazos; Tramitação de processos; Módulo; Processo; Criar novo Processo; 
Vinculo de Processos; Vínculos de documentos;  
Lembretes de bloqueios; Sigilo de Processo; Marcadores; Prazos; Envio de andamento por e-
mail; Tramitação de processos; Módulo Arquivamento. 

Planejamento Estratégico 
O que é Estratégia. Barreiras à Implementação da Estratégia. Antecedentes Históricos do BSC 
- “Balanced Scorecard”. Os Princípios de Uma Organização Orientada à Estratégia. 
Alinhando unidades organizacionais e servidores. Alinhando os Processos com a Estratégia. 
As Reuniões de Análise da Operação e da Estratégia. A Unidade de Gestão da Estratégia. O 
Futuro da Gestão Estratégica – A Gestão Por Valores. 

Liderança II 
Fundamentação da Neurociência no processo humano de produção extraordinária. Atividades 
Vitais e atividades irrelevantes. Redefinição de papeis na direção de resultados 
extraordinários – vida profissional e pessoal. Cadência de planejamento e execução – controle 
pessoal. Configuração de plataformas tecnológicas – eliminar distrações e aumentar a 
produtividade. Fundamentos da neurociência sobre energia mental e física – 5 fontes de 
energia. 

Sistema de Controle das Infrações Disciplinares
Introdução; Módulo I – Prevenção; Módulo II – Correção; Módulo III – Ajustamento de 
Conduta; Módulo IV – Sindicância e Processo Disciplinar; Módulo V – Aplicação de 
Penalidades. 

Orçamento Público 
Princípios orçamentários. Ciclo Orçamentário. Funções e Objetivos do Orçamento. PPA, 
LDO e LOA. Créditos adicionais. Receitas Públicas. Despesas Públicas. Adiantamentos a 
Servidores. Restos a Pagar. 

Direito Administrativo/Ética 
Direito Administrativo: Noções preliminares de Direito Administrativo. Administração 
Pública. Poderes e deveres da Administração Pública. Poder de polícia. Ato administrativo. 
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Serviços públicos. Concessão e permissão de serviços públicos. Ética: conceito e objeto. Ética 
dos valores. Comportamento ético. Fundamentos éticos nas relações pessoais e profissionais. 
Doutrinas éticas fundamentais. Consciência, virtude e vontade ética. Código de ética 
profissional. Estudo de casos. 

Webmail 
Contextualização do Zimbra; Acesso ao Sistema; Apresentação do layout; Módulo Caixa de 
entrada; Módulo Caixa de saída; Módulo; Rascunhos; Módulo Lista de endereços; Módulo 
Agenda/tarefa; Receber, Criar e enviar e-mails; Gerenciamento de pasta; Gerenciamento de 
Marcadores; Criação de assinatura. 

Gestão de Processos 
Conceitos essenciais da gestão organizacional; a compreensão das diversas variáveis que 
compõem o processo administrativo; o desenvolvimento de capacidade crítica na análise das 
principais funções das organizações e a percepção da sua importância para o alcance da 
efetividade administrativa em um ambiente globalizado. Competências necessárias ao gestor e 
o papel da mudança e da inovação na gestão empresarial. Significado das funções 
administrativas para o gestor. Visão tradicional, moderna e atual das funções administrativas. 
O planejamento, a organização, a direção e o controle: conceituação, generalidades e 
especificidades. 

Liderança III 
Estudo do método e o desenvolvimento de habilidades requeridas de um gestor eficaz para 
administrar e superar conflitos; Aplicação dos mecanismos, técnicas e ferramentas que 
possibilitam o início e a manutenção de conversas complexas, decisivas e importantes no 
campo profissional; Estabelecimento de relações entre resultados organizacionais e a 
capacidade e habilidade de lidar e administrar eficazmente as divergências; Fatores comuns a 
diversos conflitos entre equipes na organização; Busca da compreensão dos fatores que 
aceleram a segurança e o entendimento entre partes quando existem altos interesses em jogo, 
e quando as emoções estão presentes; Reflexão sobre as tendências naturais de bloqueio ou 
polarização com uso de atitudes equivocadas de silêncio e/ou agressividade. 

Processo Judicial Eletrônico - PJE 
História do PJe; Desenvolvimento; Resolução 185/2013 – CNJ; Instalação do PJe nos 
Estados; Instalação do PJe nos Tribunais; PJe no TJMT; Ambiente de utilização; 
Manuais técnicos; Conhecer o PJe; Fluxo processual; Menus do sistema; Tarefas; Consultas; 
Inclusão de documentos; Tramitação de processos; Detalhes dos processos. 

Oratória
Falar de maneira interessante, convincente e eficaz. Ter uma audiência atenta, interessada 
para vender suas ideias; utilizar a voz a seu favor independente do nível hierárquico ou 
atuação, sabendo-se posicionar conforme o momento exige e a pessoa espera; encontra-se de 
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frente com o público, com firmeza e coragem; ter sucesso nas apresentações sem depender 
apenas de informações precisas e objetivas sobre o assunto; Desenvolver carisma, empatia e 
aprimorar a técnica pessoal de falar em público e da habilidade de comunicação, com 
espontaneidade e naturalidade frente a pessoas desconhecidas ou frente a sua equipe. Saber 
trabalhar a expressividade da voz e do corpo. Saber estruturar uma mensagem adequada ao 
público e ao resultado que deseja com a apresentação. Envolver e encantar o público através 
de gestos e posicionamento da voz, cuidando e dominando os bloqueios e inseguranças que 
podem atrapalhar o resultado de uma performance. 

Gestão de Projetos 
Conceituação geral de projeto. Gestão da elaboração e execução de projetos. Elementos 
básicos dos projetos. O produto do projeto e seu mercado. Estudos técnicos do projeto. 
Importância do projeto. Aspectos administrativos e legais, econômicos, técnicos e financeiros. 
Critérios de análise de viabilidade econômica de um projeto. Elaboração e análise de projetos 
de viabilidade. Exemplos e estudos de casos. 

Liderança IV 
A velocidade da Confiança. Desafios de Negócios relacionados à Confiança. Relação entre 
confiança e placar explícito das metas de trabalho. Cálculo dos Tributos da Confiança – o alto 
custo da baixa confiança. Projetos e iniciativas mensuráveis. Os 4 atributos da confiança. Da 
autoconfiança para a confiança pública. 13 comportamentos específicos que constroem, 
restauram e mantém a confiança.  

Licitações e Contratos 
Licitação: conceito. Entes Obrigados a Licitar. Modalidade. Objeto. Processo Administrativo: 
princípios norteadores. Possibilidade de Contratação sem Licitação: modalidades e etapas. 
Contrato Administrativo: peculiaridades, cláusulas exorbitantes, posição de supremacia da 
Administração Pública e suas consequências. 

Liderança V 
A arte de liderar. Liderança e Coaching. Liderança e Mentoring. Os fundamentos do 
Coaching. Reconhecendo a Visão, os Valores e a Missão. A visão do Processo de Mudança. 
Preparando a Jornada. Reconhecendo os Potenciais e os Riscos. Reconhecimento das 
características do liderado e as circunstancias. Elementos básicos da Comunicação eficaz. O 
acompanhamento, aprendizado e desenvolvimento. É permitido errar. Criatividade, a solução 
para seus problemas mais simples e tenebrosos. Sozinho não. A arte de desenvolver equipes. 
Navegar é preciso. A paixão pelo novo e pelo futuro. Construindo Visões. Desenvolvendo a 
fascinação pela qualidade. Como lidar com obstáculos e revezes. O dialogo de liderança como 
instrumento de Mentoring. Como fazer o Coaching de Coaches. Calibrando o 
desenvolvimento do liderado e a avaliação de seu desempenho como Mentor. 


