
EDITAL SECOR Nº 24/2020
ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO ATENDIMENTO DE CASOS DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo - Secor promoverá a capacita-
ção “Aspectos teóricos e práticos do atendimento de casos de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher”, destinada a servidores desta instituição e ao público externo. O
curso será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2020, das 9h às 12h, com carga horária
de 6 horas, na modalidade presencial, na sala de treinamento nº 1 do Edifício-Sede do
MPDFT.

INSTRUTORES

Mariana Fernandes Távora (Promotora de Justiça do MPDFT)
Taís Cerqueira Silva (Servidora do Bacen)
Thiago André Pierobom de Ávila (Promotor de Justiça do MPDFT)
Vladimir da Matta Gonçalves Borges (Técnico Administrativo do CNMP)

OBJETIVO

Desenvolver as competências necessárias para uma intervenção eficiente, com perspecti-
va de gênero, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Dia 12/03 

9h às 10h15 - Promotora de Justiça Mariana Fernandes Távora (Núcleo de Gênero – NG/
MPDFT)
 I. Gênero e violência 
II. Ciclo da violência 
III. Fatores de risco - Questionário de avaliação de risco - Informações indispensáveis para
o termo de declarações nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher



10h30 às 12h00 - Thiago André Pierobom de Ávila (02a. P.J. de Defesa da Mulher em Situ-
ação de Violência Doméstica e Familiar de Brasília)
I. Diretrizes de investigação com perspectiva de gênero 
II. Medidas Protetivas de Urgência 

Dia 13/03 

9h às 10h15 - Taís Cerqueira Silva (Servidora do Bacen)
 I. A rede de serviços socioassistenciais e os encaminhamentos possíveis 

10h30 às 12h00 - Vladimir da Matta G. Borges (Unidade Nacional de Capacitação do Mi-
nistério Público – UNCMP/CNMP)
 I. Atendimento ao público como ação institucional 

VAGAS

Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para servidores e 10 (dez) vagas para público
externo.

INSCRIÇÕES

A inscrição deverá ser realizada por meio do link até o dia 9 de março de 2020.

PREFERÊNCIA NO PROCESSO SELETIVO

Terão preferência no processo seletivo:
• Analistas e Técnicos lotados nas Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher em Si-

tuação de Violência Doméstica e Familiar;
• Analistas de Serviço Social e Psicologia.

SELEÇÃO DE SERVIDORES

Caso haja mais interessados do que o número de vagas, será realizado sorteio para defi-
nição dos participantes, observando a preferência citada.

RESULTADO

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de março de 2020 na página
“Inscrições e resultados” da Secor e pelo e-mail dos inscritos.

https://forms.gle/j52oyuvsQXRzNN179
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php/capacitacao/inscricoes-e-resultados


RESTRIÇÕES

Ressalte-se que, conforme a Portaria PGR nº 198/2011, não poderão participar do curso
servidores em afastamento para gozo de férias ou licenças, exceto licença para capacita-
ção.

ATENDIMENTO ESPECIAL

O participante que necessitar de atendimento especial para a realização do curso deverá
indicar, por meio do e-mail secor@mpdft.mp.br, os recursos necessários para o referido
atendimento.

CERTIFICAÇÃO 

O certificado será emitido pela Secretária de Educação e Desenvolvimento Corporativo
para os servidores que cumprirem, no mínimo, 100% da carga horária do evento.

RESUMO

Evento:  Aspectos teóricos e práticos do atendimento de casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher
Instrutores:  Mariana Fernandes Távora, Taís Cerqueira Silva,  Thiago André Pierobom de
Ávila e Vladimir da Matta Gonçalves Borges
Modalidade: presencial
Data: 12 e 13 de março de 2020
Horário: das 9h às 12h
Carga horária: 6 horas
Local: sala de treinamento nº 1 do Edifício-Sede do MPDFT
Vagas: 40 (quarenta) vagas para servidores e 10 (dez) vagas para público externo
Inscrição: link

Para demais informações, esta Secretaria está à disposição nos telefones 3343-
6109/9119.

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo

https://forms.gle/j52oyuvsQXRzNN179
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