EDITAL
Republicação para exclusão do termo convocação

A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA e a Coordenadoria da Infância e da Juventude do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunicam que estão abertas as inscrições para o Curso
“Depoimento Especial – discussão de casos e aprofundamentos temáticos”, sob a coordenação do
Desembargador Reinaldo Cintra Torres de Carvalho e do Juiz de Direito Eduardo Rezende Melo, a ser
realizado nas dependências da Escola Paulista da Magistratura nos dias 17/08, 21/09, 05/10 ou 26/10 (a
confirmar) e 23/11.
PÚBLICO ALVO: Magistrados atuantes na área criminal e da infância e juventude infracional, e um
funcionário/técnico acompanhante que deverá ser indicado pelo magistrado, através do e-mail
epmformacaomagistrados@tjsp.jus.br, durante o período de inscrição. O referido funcionário/técnico, para
ter sua matrícula efetivada, deverá necessariamente realizar a sua inscrição no site da Escola, conforme
instruções abaixo.
CARGA HORÁRIA: 12 h
VAGAS OFERECIDAS:
90 (noventa) vagas na modalidade presencial, para magistrados da Comarca da Capital
500 (quinhentas) vagas na modalidade a distância, para magistrados das Comarcas da Grande São Paulo,
Interior e Litoral.
Farão jus ao certificado de conclusão do curso os magistrados que apresentarem, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) de frequência.
LOCAL: Escola Paulista da Magistratura – auditórios do 3º e 4º andar.
HORÁRIO: 9 horas às 12 horas
INSCRIÇÕES:
O período de inscrição se inicia na data da publicação até 12 de agosto de 2018.
Para se inscrever os interessados deverão:
1. Acessar o menu “Inscrições” no site da EPM, preencher o campo CPF e escolher o curso pretendido;
2. Na sequência preencher login e senha do correio eletrônico e seguir as instruções indicadas nas telas;
3. Após o envio da ficha de inscrição, será automaticamente remetido e-mail confirmando a inscrição.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do interessado importará conhecimento de todas as instruções, tais como se acham
estabelecidas neste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os matriculados na modalidade a distância deverão aguardar o login e senha de acesso às aulas, que
serão enviados para o e-mail informado na ficha de inscrição até o dia 15/08/2018.
3. Também em relação ao envio de login e senha de acesso às aulas, os matriculados na modalidade à
distância deverão observar que o assunto do e-mail remetente será, salvo alteração posterior à publicação
deste edital, o seguinte: Bro@dneeds & NucleoMedi@ - 1DEC – Dados de Acesso.
4. Os matriculados na modalidade à distância receberão 02 (duas) senhas:
Senha de acesso à aula on-line, que, caso necessário, poderá ser recuperada no ícone “esqueci minha
senha”, localizado dentro da própria tela de transmissão. A senha será novamente encaminhada ao seu email de contato (login).
Senha de acesso à “sala de alunos” (não pode ser usada para acesso ao vídeo).
5. Os matriculados na modalidade presencial receberão apenas senha de acesso à “sala de alunos”.

6. Os inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada frequência
para aqueles que acessarem o curso através de smartphones e/ou tablets, bem como daqueles que não
acessarem a aula integralmente em até 48 horas do início da transmissão.
7. Os inscritos na modalidade presencial desde já ficam cientes de que será computada frequência apenas
com a assinatura na lista de presença.
Programação
1º dia – 17/08/2018 – Auditório do 3º andar
A especificidade do depoimento especial em caso de testemunhas e discussão de casos
Juiz Eduardo Rezende Melo
Taís Monteiro Souza – psicóloga judiciária da Comarca de São Caetano do Sul.
2º dia – 21/09/2018– Auditório do 3º andar
Depoimento especial nos procedimentos de violência doméstica e discussão de casos
Juíza Camila de Jesus Mello Gonçalves – Vara da Violência Doméstica do Foro Regional de Santana,
Capital.
Lucimara de Souza – psicóloga judiciária.
3º dia – 05/10/2018 ou 26/10/2018 (a confirmar) – Auditório do 4º andar
Depoimento especial nos procedimentos do Júri e discussão de casos
Juíza Milena Dias – Vara do Júri de Santo André/SP.
Psicólogo judiciário a definir.
4º dia – 23/11/2018 - Auditório do 3º andar
Depoimento especial nos procedimentos infracionais das Varas da Infância e discussão de casos
Juiz palestrante a definir.
Psicólogo judiciário a definir.

