EDITAL SECOR Nº 55/2021
APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO A
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo – Secor promoverá o
curso “Aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco a Mulheres em
Situação de Violência Doméstica e Familiar”, destinado aos integrantes desta
instituição e ao público externo. O evento será realizado nos dias 4, 5, 11 e 12 de
novembro de 2021, das 9h às 12h, na modalidade telepresencial, com carga
horária de 12 horas, por meio da plataforma YouTube.

UNIDADE PROPONENTE
Núcleo de Gênero – NG/NDH.

OBJETIVO
Capacitar os participantes para a avaliação e gestão de riscos nos casos de
violência doméstica e familiar, orientando-os quanto ao preenchimento do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a fim de aprimorar a intervenção
ministerial.

PROGRAMAÇÃO
Dia 04/11
9h as 12h - Atuação do Sistema de Justiça no enfrentamento à violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Luciana Lopes Rocha (Juíza Titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher de Taguatinga. Coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher NJM/TJDFT).

Dia 05/11
9h as 12h - Avaliação de risco nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Marcela Medeiros (Psicóloga do CEPAV - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal. Doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília).

Dia 11/11
9h as 12h - Formulário Nacional de Avaliação de Risco e sua aplicabilidade na
proteção integral das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Thiago André Pierobom de Ávila (Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Brasília.
Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa).

Dia 12/11
9h as 12h - Políticas públicas de prevenção e gestão do risco.
Elaine Novaes Vieira (Analista do MPU, especialidade Psicologia. Mestre em
psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo).

VAGAS
O evento tem vagas ilimitadas e será transmitido pelo YouTube.

INSCRIÇÕES
Para assistir ao evento não é necessária inscrição prévia.
Links de acesso ao curso:
• YouTube Secor – dia 04 de novembro
• YouTube Secor – dia 05 de novembro
• YouTube Secor – dia 11 de novembro
• YouTube Secor – dia 12 de novembro
No entanto, os interessados na emissão de certificado deverão se inscrever na
página do evento, no Moodle, por meio do link.

GRIFO DOS(AS) SERVIDORES(AS)
A participação no evento enquadra-se como afastamento parcial, ou seja, o tempo
destinado para a participação no evento contará para jornada de trabalho. Dessa
forma, o(a) servidor(a) deverá conciliar as horas dedicadas à capacitação com as
suas atividades laborais.
Caberá exclusivamente ao(à) servidor(a) acordar com a sua chefia a adequação da
sua jornada diária para a participação no evento.
As horas dedicadas fora da jornada oficial de trabalho não darão direito a
compensação de horas, acúmulo de banco de horas, horas extras ou qualquer tipo
de compensação financeira.

RESTRIÇÕES
Ressalte-se que, conforme a Resolução CSMPDFT nº 225/2016 e Portaria PGR nº
198/2011, não poderão participar da capacitação membros e servidores em gozo
de licenças ou afastamentos, exceto licença para capacitação e férias.

RESUMO
Ação educacional: Aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco a
Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar
Modalidade: Telepresencial
Datas: 4, 5, 11 e 12 de novembro de 2021
Horário: das 9h às 12h
Carga horária: 12 horas
Local: canal da Secor no YouTube

Para outras informações, estamos à disposição no Teams e pelo e-mail
treinamento@mpdft.mp.br.

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo

