
EDITAL SECOR Nº 54/2018
TARDE DIALÓGICA - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA NO DISTRITO FEDERAL 

A  Secretaria  de  Educação  Corporativa  e  o Núcleo  de  Atendimento  a
Famílias  e  Autores  de  Violência  Doméstica  de  Planaltina promoverão
o evento  “Tarde  Dialógica -  referente  ao  livro  'Invisíveis  Marias'  -
Enfrentamento à violência doméstica no Distrito Federal”,  destinado a
membros, servidores e público externo. O evento será realizado no dia 14
de setembro  de  2018,  das  14h30 às  17h30,  carga  horária  de  3  horas,
modalidade presencial, na sala de múltiplo-uso da Promotoria de Justiça
de Planaltina.
 
 
INSTRUTORES
 
Ádila  Fabiana  de  Moura  e  Silva  Leite -  Pedagoga,  Especialista  em
Assistência Social, NAFAVD de Planaltina;
 
Lucas Soares Baumfeld - Promotor de Justiça Substituto, 01ª Promotoria
de  Justiça  Especial  Criminal  e  de  Defesa  da  Mulher  em  Situação  de
Violência Doméstica e Familiar de Planaltina;
 
Maria Luísa Silva Ribeiro - Juíza Titular do Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher de Planaltina;
 
Rejane  Jungbluth  Suxberger -  Juíza  Titular  do  Juizado  de  Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São
Sebastião.
 
 
OBJETIVO
 



Favorecer o diálogo entre as participantes da Rede de Enfrentamento e
promover  o  intercâmbio  de  práticas  institucionais  e  experiências
profissionais. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 
- Violências contra as mulheres;
- lei Maria da Penha;
- atendimentos aos autores de violência doméstica;
- práticas de humanização e sensibilização no serviço em rede.
 
 
VAGAS
 
Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas para os membros, 20 (vinte) para
os servidores e 20 (vinte) para o público externo.
 
 
INSCRIÇÕES
 
A inscrição deverá ser realizada por meio do link até o dia 10 de setembro
de 2018.
 
 
SELEÇÃO DE MEMBROS
 
A seleção dos interessados será de acordo com os critérios estabelecidos
no artigo 19 da Resolução CSMPDFT nº 225/2016, disponível no link.
 
 
SELEÇÃO DE SERVIDORES
 
Caso haja mais  interessados do que o número de vagas,  será realizado
sorteio para definição dos participantes.
 

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/conselho_superior/resolucoes_vigor/Resolu%C3%A7%C3%A3o__225_CAM.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuPYa9c26jG8xWzcuEKj7Bnk2_O7PeAOSP1i3mTKzJsvWng/viewform


 
RESULTADO
 
O resultado final será divulgado no dia 11 de setembro de 2018 pelo e-
mail funcional dos inscritos.
 
 
RESTRIÇÕES
 
Ressalte-se que, conforme a Resolução CSMPDFT nº 225/2016 e a Portaria
PGR  nº  198/2011,  não  poderão  participar  do  evento  os  membros  e
servidores que estejam gozando de afastamento ou licença, exceto licença
para capacitação.
 
 
ATENDIMENTO ESPECIAL
 
O participante que necessitar de atendimento especial para a realização
do  evento  deverá  indicar,  por  meio  do  e-mail  sedup@mpdft.mp.br,  os
recursos necessários para o referido atendimento.
 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
O certificado será emitido pela Secretária de Educação Corporativa para os
membros e servidores que cumprirem 100% da carga horária do evento.
 
 
RESUMO
 
Evento: Tarde Dialógica - Enfrentamento à violência doméstica no Distrito
Federal
Instrutores:  
Ádila Fabiana de Moura e Silva Leite 
Lucas Soares Baumfeld 
Maria Luísa Silva Ribeiro

mailto:sedup@mpdft.mp.br


Rejane Jungbluth Suxberger 
Modalidade: presencial
Data: 14 de setembro de 2018
Horário: 14h30 às 17h30
Carga horária: 3h
Local: sala de múltiplo-uso da Promotoria de Justiça de Planaltina
Vagas: 15 (quinze) vagas para os membros e 20 (vinte) para os servidores
Inscrição: link
 
 

Para demais informações, esta Secretaria está à disposição nos telefones
3343-9164/63.

 
 

Secretaria de Educação Corporativa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuPYa9c26jG8xWzcuEKj7Bnk2_O7PeAOSP1i3mTKzJsvWng/viewform

