EDITAL NEAD/CGC Nº 07/2018
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

A Escola Superior da Magistratura do Estado de
Alagoas – ESMAL, Torna pública a abertura de
inscrições para o Curso sobre “SISTEMA
ADMINISTRATIVO INTEGRADO - SAI”.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.
O Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, denominada Desembargador JOSÉ
FERNANDO LIMA SOUZA – ESMAL, Desembargador FERNANDO TOURINHO DE OMENA
SOUZA, o Coordenador-Geral de Cursos da ESMAL, Juiz ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS
LIMA e o Coordenador do Núcleo de Ensino à Distância da ESMAL, Juiz GUSTAVO SOUZA LIMA, no
uso das atribuições funcionais que lhes são conferidas pela legislação, e, em atendimento ao disposto no art.
6º, ITEM II, da Resolução Nº 192 de 08/05/2014 do CNJ, TORNAM PÚBLICO, para conhecimento dos
servidores interessados, que, no período de 25.01.2018 a 08.02.2018, estarão abertas, mediante as regras
constantes deste Edital, as inscrições para o CURSO: SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO SAI.
1 - DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO
1.1. CURSO: “SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO - SAI”
1.2. Professor colaborador: CLEITON GONÇALVES FALCÃO
Servidor público desde 2008 com atuação na área de gestão pública. Analista Judiciário – Apoio
Especializado em Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas desde 2014, responsável pelo
Departamento de Desenvolvimento da Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, com MBA em Direito pela
Fundação Getúlio Vargas, pós-graduando em Gestão de Projetos e idealizador do projeto de implantação da
Gestão por Competências no Tribunal de Justiça de Alagoas.
1.3. Modalidade: Educação à distância.
1.4. Carga horária total: 40h/a.
1.5. Número de vagas: 120 (cento e vinte) vagas.
1.6. Datas do Curso: 26/02/2018 a 17/03/2018.

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, no endereço virtual: http://ead.tjal.jus.br
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site http://ead.tjal.jus.br, no período de
25.01.2018 a 08.02.2018.
4. SÍNTESE DO PROGRAMA
CURSO

CARGA-HORÁRIA

“SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO - SAI”

40h/a

EMENTA:
Curso básico para conhecimento do Sistema Administrativo Integrado (SAI), do Sistema de Virtualização
dos Processos Administrativos e das principais Resoluções e Atos normativos do Tribunal de Justiça, bem
como da utilização do Portal do Servidor.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 MÓDULO I:
o OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM: Conhecer as principais Resoluções
e Atos normativos do Tribunal;
o TEMA: Benefícios, licenças, concessões, afastamentos, férias, horas extras;
o TEXTO: OBRAS E AUTORES: Resoluções e Atos normativos do Tribunal de Justiça;
o RECURSOS MULTIMÍDIA: ---;
o ATIVIDADES: Produção individual e Participação no Fórum.
 MÓDULO II:
o OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM: Saber utilizar o Sistema
Administrativo Integrado;
o TEMA: Abertura, consulta, analise e encaminhamento de processos;
o TEXTO: OBRAS E AUTORES: Manual do GRP/SAI;
o RECURSOS MULTIMÍDIA: Vídeo;
o ATIVIDADES: Produção individual, teste de múltipla escolha e Participação no Fórum.
 MÓDULO III:
o OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM: Saber utilizar o Portal do Servidor;
o TEMA: Consulta, ao contracheque, marcação e alteração de férias;
o TEXTO: OBRAS E AUTORES: Manual do ADMRH;
o RECURSOS MULTIMÍDIA: Vídeo;
o ATIVIDADES: Participação no Fórum.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR:
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ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Resolução 28 de 17 de maio 2016. Dispõe acerca
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das férias de servidores do Poder Judiciário de Alagoas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/Resolu%E7%E3o%20n%BA%2028%20-%202016%20%20F%E9rias.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Ato normativo 46 15 de junho de 2016. Autoriza a
substituição plena do sistema de processos administrativos – SISPROAD pelo Sistema
Administrativo Integrado – SAI e adota providências correlatas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/atos/44f4bca5872365bb16b3ee8b7dd56106.pdf, Acesso em 2 de novembro
de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Resolução 9 de 18 de março 2008. Dispõe sobre a
utilização dos ativos de informática e segurança da informação no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Alagoas, determina a obrigatoriedade do acesso diário à intranet,
estabelece que a rede interna de comunicação on-line será o ambiente exclusivo para fins de
remessa e recebimento de memorandos e ofícios entre as unidades administrativas e
jurisdicionais e adota outras providências, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/Resolu%E7%E3o%20n%BA%209-2008%20%20Intra%20e%20Internet.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas. Ato normativo 43 de 20 de maio de 2016. Dispõe
sobre a concessão de licença para tratamento de saúde, à gestante e por motivo de doença em
pessoa da família para os servidores do Poder Judiciário, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/atos/eabca8cfdb3a3940bc60e4e97c2d9a28.pdf, Acesso em 2 de novembro
de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Ato normativo 73 de 05 de outubro de2017. Dispõe
acerca do pagamento de substituições previstas nos artigos 56 e 60, da lei estadual nº 7889, de
16 de junho de 2017 e adota providências correlatas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/atos/16%20-%202015%20-.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Resolução 2 de 10 de janeiro de 2012. Dispõe sobre
o controle de frequência dos servidores e acesso aos órgãos do Poder Judiciário alagoano,
disponível em: http://www.tjal.jus.br/resolucoes/02-2012%20-%20DJE%20de%2017.01.2012.pdf,
Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Ato normativo 39 de 19 de agosto de 2014. Implanta
o Sistema de Controle de Frequência em todas as unidades judiciárias e administrativas do
Poder Judiciário do Estado de Alagoas, disponível em: http://www.tjal.jus.br/atos/39%20%202014.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Resolução 20 de 26 de setembro 2017. Dispõe sobre
a regulamentação da prestação de serviço extraordinário por servidores do Poder Judiciário
do Estado de Alagoas e adota providências correlatas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/RESOLU%C7%C3O%20N%BA%2020%20SERVICO%20EXTRAORDIN%C1RIO.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas. Resolução 16 de 28 de julho de 2009. Dispõe sobre a
concessão e o cálculo de diárias e passagens aos magistrados e servidores de 1º e 2º graus do
poder judiciário do estado de alagoas e dá outras providências correlatas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/Resolu%E7%E3o%20TJ-AL%20n%BA%2016-2009%20%20compilada.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Ato normativo 58 de 06 de setembro de 2017.
Reajusta o valor das diárias dos magistrados e servidores do Poder Judiciário de Alagoas,
disponível em: http://www.tjal.jus.br/atos/2c6b4e7c18c0c6d36d982407c019caa3.pdf, Acesso em 2
de novembro de 2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas. Resolução 37 de 23 de agosto de 2016. Institui a
prorrogação de licença-paternidade, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/Resolu%E7%E3o%2037-16.PDF, Acesso em 2 de novembro de
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2017.
ALAGOAS. Tribunal de Justiça de Alagoas, Resolução 9 de 23 de fevereiro de 2016. Redefine os
indicadores e metas da aferição padronizada juízo proativo, institui a premiação de
inovações advindas da implantação de boas práticas bem como de projetos e adota
providências correlatas, disponível em:
http://www.tjal.jus.br/resolucoes/RESOLU%C7%C3O%20N%BA%209%20-%202016%20%20REFORMULA%20JU%CDZO%20PROATIVO.pdf, Acesso em 2 de novembro de 2017.
SCHNEIDER, Elton Ivan et. al. Sala de Aula Invertida em EAD: uma proposta de Blended
Learning. Revista Intersaberes, v. 8, n.16, p.68-81, jul.-dez. 2013. Disponível em:
<https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/499/316>. Acesso em: 01
nov. 2017.
... VALENTE, José Armando. Aprendizagem Ativa no Ensino Superior: a proposta da sala de
aula invertida. Disponível em: <http://www.pucsp.br/sites/default/files/img/aci/278_agurdar_proec_textopara280814.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017
A comunicação e a educação baseada no uso dastecnologias digitais de informação e comunicação.
Revista UNIFESO – Humanas e Sociais, v. 1, n. 1, p. 141-166, 2014. Disponível em:
<http://www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/portal/ead/svp/pluginfile.php/3461/mod_resource/conten
t/1/valente.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017.
MAIA, Carmem; MATTAR, João. ABC da EaD. São Paulo: Pearson, 2007
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Livro SILVA, Robson Santos da.Moodle para autores e tutores. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora,
17
2003
Livro INFORMÁTICA. Thema. GRP – Government Resource Planning.Disponível em:
18
https://wiki.thema.inf.br/wiki/help/GRP, acessado em 14 de novembro de 2017.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
40 Horas (20 horas de conteúdo e 20 horas para atuação nos fóruns do curso, visando a interação com os
alunos e a resolução das dúvidas decorrentes da capacitação, além da correção das atividades propostas no
treinamento).
A programação de duração do curso será de 20 dias corridos.
Módulo 1: 10 dias para conclusão.
Módulos 2 e 3: 10 dias para conclusão.
5.SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSISTA
O processo de avaliação dos cursistas será baseado nos seguintes critérios:

5.1. Assiduidade e pontualidade: exigindo-se frequência de 100%, por se tratar de curso integralmente
virtual;
5.2. Interesse e participação, mediante atuação do aluno em mesas redondas, mini-seminários e debates
provocados no permeio das aulas expositivas, bem como as atividades propostas em cada módulo.

6. CONHECIMENTO/HABILIDADE A SER ADQUIRIDO (A) AO FINAL DO CURSO
Habilitar os servidores para conhecer as principais resoluções e atos normativos do Tribunal de Justiça de
Alagoas, de modo a serem capazes de utilizar o Sistema Administrativo Integrado (SAI), adquirindo
competências técnicas para abrir processos de diárias, licenças, férias, bem como outros requerimentos, além

de realizar análises, consultas e encaminhamento dos processos administrativos virtuais. Capacitar o
servidor para utilizar o Portal do Servidor para agendamento e alteração do período de férias, consulta ao
contracheque e utilização de outras funcionalidades do sistema.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Será admitida a desistência da inscrição até 02 (dois) dias úteis antes da data do início do Curso;
7.2. Não poderá inscrever-se em curso de aperfeiçoamento, no mesmo semestre, o servidor que deixar de
acessar a ambiente virtual, durante o período do curso no qual se encontra inscrito no presente Edital, assim
como deixar de realizar ,integralmente, as atividades propostas em cada módulo ;
7.4. Serão conferidos certificados aos servidores que tenham atendido as exigências dos itens 5.1. e 5.2, do
presente Edital;
7.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Técnico Pedagógico - CTP, de acordo com as normas
pertinentes.
Maceió, 15 de janeiro de 2018.

DESEMBARGADOR FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA
Diretor-Geral da ESMAL

