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1. APRESENTAÇÃO 
 

O  Curso  de  Ambientação  da  Secretaria  de  Estado  de  Justiça  e  Cidadania  do 

Distrito Federal (SEJUS), é uma ação promovida pela Coordenação de Gestão de Pessoas 

da mencionada secretaria. Trata‐se de uma demanda formal do setorial que tem como 

responsabilidade o planejamento, organização e supervisão das políticas de  recursos 

humanos  do  órgão,  em  consonância  com  as  diretrizes  emanadas  pelo  Governo  do 

Distrito Federal.  

 

O Curso de Ambientação será realizado de acordo com as seguintes datas: 

1° Turma – Conselheiros tutelares: 20 a 22 de janeiro de 2020. 

2° Turma – Conselheiros tutelares: 27 a 29 de janeiro de 2020. 

3° Turma – Conselheiros tutelares: 03 a 05 de fevereiro de 2020. 

4° Turma – Conselheiros tutelares: 10 a 12 de fevereiro de 2020. 

1° Turma de 2020 para os Servidores Efetivos: 02 a 06 de março de 2020. 

2° Turma de 2020 para os Servidores Efetivos: 09 a 13 de março de 2020. 

 

A programação dos Cursos  inclui palestras,  rodas de  conversa,  visita  técnica, 

trabalhos em equipe e outras atividades que proporcionarão momentos de aprendizado 

e  integração  entre  os  servidores  e  conselheiros  tutelares,  além  de  propiciar 

conhecimentos  imprescindíveis para o desenvolvimento das  suas atividades  laborais. 

Todo o formato dos mencionados eventos será desenvolvido pela equipe SEJUS, com 

utilização do espaço EGOV. 

 

2. OBJETIVO 
   

O Curso de Ambientação é uma metodologia de acolhimento com o objetivo de 

recepcionar  os  novos  servidores  e  conselheiros  tutelares,  proporcionando‐lhes  a 

compreensão sobre a estrutura organizacional da SEJUS e o trabalho a ser desenvolvido 

na Secretaria, bem como informar sobre direitos e deveres do servidor e suas vantagens, 
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compartilhar  experiências  e  sugestões  a  fim  de  auxiliar  no  alcance  dos  objetivos 

institucionais e integrar os novos servidores ao ambiente de trabalho. 

 

3. PÚBLICO ALVO 
 

Novos servidores e conselheiro  tutelares da Secretaria de Estado de  Justiça e 

Cidadania. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

O Decreto nº  29.814, de 10 de dezembro de 2008, que  institui  a Política de 

Gestão e Pessoas da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal, 

aponta como umas de suas diretrizes o desenvolvimento e a capacitação dos servidores 

como estratégias da Gestão Pública para Resultados com  foco no alcance de metas 

organizacionais previamente estabelecidas. De acordo com o Decreto, o processo de 

Gestão de Pessoas consiste na capacidade do Sistema em adotar e gerenciar práticas 

que permitam conciliar expectativas e necessidades dos servidores com as dos órgãos 

do  Governo  do  Distrito  Federal  (GDF),  de  modo  a  gerar  satisfação  pessoal  e 

melhoramento do desempenho profissional (DISTRITO FEDERAL, 2008). 

O Decreto supracitado, ao indicar o Plano de Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas  –  PCDP  como  um  instrumento  da  Política  de Gestão  de  Pessoas,  prioriza  a 

articulação com a EGOV tanto para a oferta de cursos, quanto para o mapeamento das 

necessidades de treinamento e desenvolvimento dos órgãos. 

Considerando que a Gestão Pública para Resultados necessita do compromisso 

dos  servidores  e  gestores  para  com  o  processo  de  capacitação,  que  esta  deve  ser 

considerada um investimento para a melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços 

públicos. Assim  como o Decreto nº 29.814, outras normativas  foram  construídas no 

âmbito do Distrito Federal a fim de fomentar e orientar o aperfeiçoamento profissional 

do servidor público, quais sejam: 
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• Decreto  nº  37.648,  de  22  de  setembro  de  2016,  que  institui  a  Política  de 

Valorização de Servidores no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 

do Distrito Federal; 

• Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018, que regulamenta a Política de 

Capacitação  e  de  Desenvolvimento  para  os  servidores  da  Administração  Direta, 

Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 

Nesse sentido, conforme a  legislação sobre Gestão de Pessoas, Capacitação e 

Desenvolvimento  adotada  pelo  Governo  do  Distrito  Federal,  são  necessárias  ações 

voltadas  à  ambientação, motivo  pelo  qual  o  presente  curso  surge  como  um  fator 

determinante à adaptação do servidor ao novo ambiente de trabalho, servindo de base 

para a melhoria do seu desempenho profissional e da qualidade dos serviços prestados 

ao cidadão. 

 

5. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

5.1 O curso de ambientação para conselheiros terá duração de 3 dias e para os 

novos  servidores  da  carreira  socioeducativa  serão  5  dias,  conforme  as  seguintes 

organizações.  

5.2.  Serão  ofertadas  200  (duzentas)  vagas  para  conselheiros  e  120  (cento  e 

vinte) vagas para novos servidores.  

5.3 A realização da elaboração de ementa, disponibilização de material didático 

aos servidores, bem como outras providências administrativas de instrução ficarão sob 

responsabilidade da SEJUS, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da 

Coordenação de Gestão de Pessoas (DIRDESP/COORGEP). 

5.4  A  EGOV  ficará  responsável  por  disponibilizar  o  espaço  e  os  recursos 

audiovisuais necessários.  

 

6. PROGRAMAÇÃO 

 

6.1 A programação detalhada  foi apresentada por meio dos anexos 1 e 2 do 

presente projeto básico. 
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6.2 Recursos a serem utilizados: 

As atividades propostas necessitarão dos seguintes recursos: 

• Auditório (somente para Abertura); 

• Data show; 

• Computador com acesso à internet; 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Curso de Ambientação dos servidores ocorrerá sem ônus para EGOV e sob 

coordenação da SEJUS. Os participantes receberão certificado referente à participação 

em cada atividade, confeccionados e enviados pela Secretaria de Estado de  Justiça e 

Cidadania.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1   

Cronograma da ambientação para novos conselheiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAÇÃO CONSELHEIROS  
Horários:  Módulo 1  Horários: Módulo 2  Horários:  Módulo 3 

 
 
 
 
 

08:30 às 10h 

 
1‐ Abertura; 

2‐ Apresentação 
cultural; 

3‐ Recepção com o 
Secretário de Estado e 

Subsecretários 
convidados 

4‐  Explicação do 
funcionamento do curso 

de ambientação 
 

8:30 às 9:20 
 
 

Curso Sei  
 

8:30 às 10:00 
(1h30 minutos) 

 
 

Saúde 
 

9:20 às 09:50 
 

 
Recambiamento 

 
 

10:00 às 11:00 
 

 
 

Assédio Moral e 
Assédio sexual  

 
 
 

10h às 11h 
 

 
Regime Jurídico  

 
09:50 às 11:10 

 
 

DITRANS e DIMAP  
 

11 às 12 
 

 
Ética   11h10 às 12h 

 
PPCAAM  

11h às 12h 
  Fórum + ACT 

(Associação) 
 

12h às 13h   Almoço  12h às 13h Almoço 12h às 13h  Almoço

13h às 15h 
 

 
Gestão de Pessoas 

 

13h às 15h
  Cisdeca/Cooract 

 
13h às 15h 

 
NAI 
 

15h às 15:30  
 

Intervalo 15h às 15:30 
 

Intervalo 15h às 15:30  
 

Intervalo

15:30 às 
17:30 

 

 
Gestão de Pessoas 

15:30 às 17:30 
 

 
Assistência 

Social: unidades 
de acolhimento e 
funcionamento 
do CRAS e do 

CREAS 
 

 
15:30 às 16:30 

 

 
PROVID – PMDF 

 
 
 

16:30 às 17:30 
 

Educação Financeira 
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ANEXO 2  

Cronograma da ambientação para novos servidores efetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES 

HORÁRIO  Módulo 1  
 

HORÁRIO  Módulo 2  
 

 

Módulo 3  
 

Módulo 4  
 

Módulo 5  
 

 
08:30 às 
10:00 

 

1‐ Abertura; 
2‐ Núcleo de 
Música Unire; 

3‐ Recepção com o 
Secretário de 
Estado e 

Subsecretários 
convidados 

4‐  Explicação do 
funcionamento do 

curso de 
ambientação. 

 
 
 
 
 

08h às 12h 

 
 
 

Oficina de 
Comunicação 
Empática no 

Trabalho baseada 
na Comunicação 
Não Violenta 

 
 

 
 
 

Oficina de 
Comunicação 
Empática no 
Trabalho 
baseada na 
Comunicação 
Não Violenta 

 
 
 

 
 
 

Curso Sei Usar 
 

 
 
 

 
 
 

Grupo Temático: 
segurança e 

comunicação no 
socioeducativo   

 
 

10:00 às 
10:30  

Intervalo 

10:30 às 
12:30 

 

Apresentação do 
Sistema 

Socioeducativo 
 

12:30 às 
13:30  

Almoço  12h às 13h   Almoço  Almoço  Almoço  Almoço 

 
 
 
 
 

13:30 às 
17:30 

 

 
 
 
 

Tarde com a 
Coordenação de 
Gestão de Pessoas 

 

13h às 15h   
DF PREVICOM 

 
Educação 
Financeira 

 
 

Visita Técnica 
‐ NAI 

 
Ted Talk com 

servidor, egresso 
e parceiro. 

Encerramento 
 

15h às 
15:30  

 

 
Intervalo 

 
Intervalo 

 
Intervalo 

 
Intervalo 

15:30 às 
17h 

 
Saúde Emocional 

no trabalho 

 
 

Educação 
Financeira 

 
Visita Técnica 

‐ NAI 

 
Ted Talk com 

servidor, egresso 
e parceiro. 

Encerramento  
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Horários: Módulo 1 (03/02) Horários: Módulo 2 (04/02) Horários: Módulo 3 (05/02) 

8:40 às 9:00 Programação Cultural; 

8:30 às 
9:30 

Curso SEI 
(Rokmenglhe/SECDCA) 

8:30 às 
10:00 

Secretaria de Saúde 
(Clisciene) 

9:00 às 9:30 Fala de abertura com a Subsecretaria de 
Políticas para Crianças e Adolescentes 

9:30 às 9:40 Explicação do funcionamento do curso de 
ambientação 

9:40 às 10:00 Intervalo 9:30 às 
09:50 Intervalo 10:00 às 

10:20 Intervalo 

10:00 às 11:00 Regime Jurídico 
(Rokmenglhe/SEDCA) 

09:50 às 
10:40 

PPCAAM (Programa de Proteção às Crianças 
e Adolescentes Ameaçadas de Morte) 

(Dra. Juliana – Defensoria Pública) 

10:20 às 
11:20 

Combate ao Assédio Moral e 
Assédio sexual (Gabriela – 
Coordenação de Correição) 

11:00 às 12:00 Ética  
(Zilmar) 

10:40 às 
12:00 

DITRANS e DIMAP (um panorama geral sobre 
frota e almoxarifado) 

(Josué e João) 

11:20 às 
12:00 

Associação dos Conselheiros 
Tutelares 
(Néliton) 

12:00 às 13:00 Almoço 12:00 às 
13:00 Almoço 12:00 às 

13:00 Almoço 

13:00 às 13:30 Noções Gerais de Gestão de Pessoas: 
vida funcional, direitos, deveres, folha de 

ponto, pagamento, entre outros. 
13:00 às 

15:00 
Cisdeca/Cooract 

(Leonardo e Fábio) 
13:00 às 

15:00 

Núcleo de Atendimento Inicial do 
Socioeducativo 

(Juliana Rodrigues e Juliana Otoni) 

13:30 às 14:00 

14:00 às 14:30 

14:30 às 15:30 Educação Financeira 
(Marina - Coorgep) 15:00 às 

15:30 Intervalo 15:00 às 
15:30 Intervalo 

15:30 às 16:00 Intervalo 15:30 às 
17:30 

Assistência Social: unidades de acolhimento e 
funcionamento do CRAS e do CREAS 

(Daura Carolina) 

15:30 às 
16:30 

Programa de Proteção às Vítimas 
de Violência Doméstica– PMDF 

(Subtenente Camarano) 

16:00 às 17:30 Saúde Emocional no Trabalho 
(Otávio Guimarães - Unire) 

16:30 às 
17:30 

Fórum  
(Gustavo) 

AMBIENTAÇÃO PARA NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES 

C
ronogram

a  (36735471)         S
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Registro Financeiros

Gerência de Capacitação e Desenvolvimento

Relatório SEI-GDF n.º 2/2020 - SEJUS/COORGEP/DIRDESP/GECAP Brasília-DF, 09 de março de 2020

Assunto: RELATÓRIO – AMBIENTAÇÃO PARA NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES (1º
semestre de 2020)

 

Elaborado por: Gerência de Capacitação e Desenvolvimento

Finalizado em: fevereiro de 2020

 

1. Introdução

A Ambientação é uma metodologia de acolhimento de novos servidores e conselheiros
tutelares oferecida pela Coordenação de Gestão de Pessoas (Coorgep) da Sejus em parceria com a
Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) e, especialmente neste caso, com a Subsecretaria de
Polí cas para Crianças e Adolescentes (SUBPCA). Tem o obje vo de recepcionar os novos
Conselheiros Tutelares (mandato 2020-2024) e visa: proporcionar a compreensão sobre a estrutura e o
funcionamento da Sejus; explicitar o trabalho a ser desenvolvido; informar direitos e deveres; e
compar lhar experiências e conhecimentos necessários ao início das a vidades profissionais a fim de
auxiliar no alcance dos obje vos ins tucionais e integrar os novos conselheiros ao ambiente de
trabalho.

A previsão inicial era de que todos os Conselheiros passassem pelo processo de
Ambientação. Ao longo da execução, porém, a adesão foi majoritária dos Conselheiros de primeiro
mandato e baixa por parte dos Conselheiros reeleitos. As turmas das ambientações ocorreram nas
seguintes datas e tiveram a seguinte quantidade de inscritos:

Turma 1: de 20 a 22 de janeiro de 2020 (previsão de inscritos: 50; inscrições efe vadas:
38);

Turma 2: 27 a 29 de janeiro de 2020 (previsão de inscritos: 50; inscrições efe vadas:
38);

Turma 3: 03 a 05 de fevereiro de 2020 (previsão de inscritos: 50; inscrições efe vadas:
22);

Turma 4 (suspensa): 10 a 14 de fevereiro de 2020.

 

Inicialmente, foram previstas quatro turmas com 50 alunos cada. A procura pelo curso,
porém, diminuiu a par r da terceira turma. Foi enviado Memorando (35025006) à Egov e à SUBPCA
informando sobre a necessidade de convocação dos conselheiros que vessem se programado para
outra data para alcançar um quorum que jus ficasse a execução da turma. Ainda assim, a
terceira turma contou com apenas 22 inscritos. Alguns destes ainda assis ram apenas parcialmente o
curso, frequentando apenas alguns turnos. Como o curso possuiu logís ca complexa, envolvendo
cerca de 26 instrutores, 4 servidores de apoio e sala de aula de 60 lugares da Egov, o curso
demandava o quan ta vo mínimo de 30 servidores para acontecer, sob pena de se tornar inexequível
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devido ao custo-bene cio envolvido. Entendeu-se, então, que não seria viável a execução da quarta
turma.

 

2. Resumo dos recursos mobilizados

As ambientações ocorreram u lizando o espaço sico e recursos audiovisuais da Egov,
que também ficou responsável pela cer ficação dos inscritos. A Sejus, por sua vez, foi responsável
pela organização, divulgação, logística de instrutores e elaboração de material didático.

 

3. Resumo de turmas e alunos capacitados

As 3 turmas de ambientação abrangeram um total de 98 novos conselheiros tutelares
(49% do total) com carga-horária de 24 horas (conforme cronograma (36726551). Consideramos como
exitosa a experiência, uma vez que existem 200 conselheiros recém-empossados em a vidade, que se
dividem em 104 novos (primeiro mandato) e 96 reeleitos. Destes 104 novos, 80% foram cer ficados
em algumas das três turmas.

 Foram ministrados os seguintes assuntos: é ca, regime jurídico, Sei Usar, educação
financeira, a vidades e responsabilidades do Conselheiro, Assistência Social (unidades de
acolhimento e funcionamento do CRAS e do CREAS), Secretaria de Saúde (interlocuções necessárias),
Assédio Moral e Assédio sexual, esta s cas do Núcleo de Atendimento Inicial do Sistema
Socioeduca vo, Programa de Proteção às Ví mas de Violência Domés ca – PMDF, programa de
proteção às crianças ameaçadas de morte e gestão de pessoas, de frota e de almoxarifado.

 

4. Relatório condensado da avaliação de satisfação

Foi feita avaliação obje va e subje va da sa sfação com o curso, enviada via e-mail,
para os par cipantes das três turmas de ambientação. Abaixo, estão tabulados os dados na mesma
ordem do ques onário. Os par cipantes puderam avaliar cada item da perguntas obje vas entre: i)
Insatisfatório; ii) A desejar; iii) Bom; e iv) Ótimo. 

 

Perguntas fechadas:
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Perguntas abertas:

Obs.: as respostas estão arroladas abaixo na íntegra, conforme preenchidas pelos
alunos, sem correção de pontuação ou de concordância.

 

a) O que eu mais gostei do evento foi...

Da didática utilizados pela Dr. Juliana / NAI

Foi muito bom.

Dos professores dos palestrantes.

A troca de experiencias vivencias dos professores.

Provid.

As orientações recebidas, e dedicação dos palestrantes.

Conteúdo.

Dinâmica das aulas.

A apresentação dos palestrantes.

Ter profissionais capacitados e atuantes na área de proteção às crianças e
adolescentes.

Todos os conteúdos foram rico para o meu aprendizado.

A interação com a equipe do NAI/UAI e o fato de apresentarem o PROVID.
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Palestra violência sexual, palestra financeira.

Conhecimento.

Pontualidade.

A integração da turma.

Interação e compartilhamento de conhecimentos entre professores e alunos.

Tudo.

As palestras e a organização, inclusive o respeito com os horários, foi sublime o
respeito com todos os presentes.

A troca de conhecimento.

Enriquecimento de informações e designações de caminhos a trilhar.

Provid com a Subtenente Camarano.

O compromisso dos servidores e colaboradores com a formação con nuada dos
Conselheiros Tutelares.

A possibilidade da troca de experiências.

Conhecimentos.

Assistência Social(Daura Carolina).

A integração dos participantes.

A organização, a precisão das informações, o trato serio dos conteúdos (pela maioria
dos palestrantes).

 

b) A minha sugestão para que o evento melhore é...

Adequação da carga horária.

Material didático.

Ter mais eventos de capacitação.

Focar nos conteúdos mais relevantes.

Mais prático.

minha sugestão que o curso poderia ser durante toda semana, 4h diarias.

Assuntos mais diretos com o dia a dia a vivência do conselheiro.
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Local bem localizado.

Mais tempo para alguns palestrantes.

Na questão da carga horária, foi muito pouco tempo para muitas informações.

Mais participação entre os colegas.

Tenha Conselheiro ministrando aula para os Conselheiros, afinal ninguém melhor pra
falar sobre experiência

de trabalho e ambientar Conselheiros do que o próprio Conselheiro.

So adequar os tempos de cada aula.

Curso na própria cidade de origem do conselheiro.

Melhor conhecimento dos palestrantes sobre o assunto ministrado.

Ser em local mais acessível que disponibilize locais mais próximos para se alimentar.

Nunca deixar de enviar os slides da aulas abordadas ....para um melhor
aproveitamento.

Pratica.

Fazer mais capacitação e levar um(a) conselheiro(a) com experiências no campos que
já viu mais realidades nos casos.

Melhor local pro curso.

Diminuir a quantidade de dias em curso.

Mais tempo para melhor aproveitamento.

Que haja mais cursos.

Fazer mais capacitação e levar um(a) conselheiro(a) com experiências no campos que
já viu mais realidades nos casos.

Redução da carga horário, por ser muito tempo longe do conselho e ter uma proposta
de fluxo dos atendimentos.

Ofícinas.

Que aumente mais o tempo das palestras. Para que consigamos obter mais
informações.

Pontualidade.

 

 

PAULO FELIPE ASSIS SILVA
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Gerente de Capacitação e Desenvolvimento

 

 

DANUTA DANTAS DE OLIVEIRA MARTINS

Diretora de Desenvolvimento de Pessoas

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANUTA DANTAS DE OLIVEIRA MARTINS -
Matr.0195402-4, Diretor(a) de Desenvolvimento de Pessoas, em 13/03/2020, às 15:47,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO FELIPE ASSIS SILVA - Matr.0238.411-6,
Gerente de Capacitação e Desenvolvimento, em 13/03/2020, às 16:29, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 36726551 código CRC= 75E770BB.
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