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SETIC
PLANO DE ATIVIDADES - 2022

ALESSAND
RO
QUINONES
SCHUMAC
HER

Plataformas EaD e entidades externas
Prazo para preenchimento: 28/10/2021

CGTIC
Aderbal Rogerio Bergamaschi

Unidade /
Gestor

Tema do curso

Ao final do curso o servidor deverá ser capaz de:

Qtde de
Sugestão de servidores a serem
Previsão de
servidores
capacitados (facilidade para o Gestor da custo por
a serem
Unidade da SETIC acompanhar)
aluno
atendidos

Certificação PMI-ACP: Conheça a Cultura Ágil e seu potencial de aplicação

Melhoria continua em projetos

melhorar o domínio das técnicas agéis que utiliza

4

Certificação PMI-ACP: Entenda a estrutura do Scrum

Melhoria continua em projetos

melhorar o domínio das técnicas agéis que utiliza

4

Certificação PMI-ACP: Entenda mais sobre o Scrum

Melhoria continua em projetos

melhorar o domínio das técnicas agéis que utiliza

4

Certificação PMI-ACP: Escopo, tempo e custo no Ágil

Melhoria continua em projetos

melhorar o domínio das técnicas agéis que utiliza

4

Propósito profissional: Seja protagonista da sua carreira

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Criatividade: Potencialize a partir das suas motivações

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Técnicas de facilitação de RH: Interações e envolvimento de colaboradores

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Negociação para líderes: Desenvolva a habilidade e consiga bons acordos

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Design de serviços: Fundamentos

Melhoria técnica contínua

Power BI Desktop: Construindo meu primeiro dashboard

Melhoria técnica contínua

Primeiros passos para uso de Linguagem Simples

Melhoria continua em comunicação

Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. Como usar?

Melhoria continua em comunicação

Inteligência Emocional

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests

AWS Certified Cloud Practioner 2021

Kubernetes CKS 2021 Complete Course - Theory - Practice

Kubernetes Hands-On - Deploy Microservices to the AWS Cloud

Taming Google Workspace (G Suite) - An Administrator Guide

Computação em Nuvem (Cloud Computing): Essencial

AWS para Iniciantes 2020 - Aprenda e Domine a nuvem Amazon

Google Cloud Para Iniciantes (GCP)- Domine a Nuvem do Google

Amazon Web Services (AWS): Essencial
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Problemas enfrentados / Aperfeiçoamento na
unidade (justificativa)

A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
Atualmente segurança da Informação é uma
preocupação emergente em qualquer tecnologia. Ao
utilizar a tecnologia Kubernetes, precisamos estar
conscientes de quais as melhores práticas de
segurança a fim de evitar vulnerabilidades
Utilizamos a tecnologia Kubernetes de forma
original instalada em nossa infraestrutura. Com as
plataformas de nuvens sendo adotadas, precisamos
capacitar os servidores de TIC a operar a
infraestrutura na plataforma da AWS
A solução de escritório GSuite utilizada pelo tribunal
tem várias ferramentas dentro dela, cada uma com
uma peculiairidade para administração de seus
recursos. A diversidade atrapalha um administração
efetiva e o atendimento das necessidades do
usuários
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias

Identificar seu propósito, conhecer suas motivações e o que traz
sentimento de realização. Desenvolvimento pessoal e de
relacionamento.
Identificar seu propósito, conhecer suas motivações e o que traz
sentimento de realização. Desenvolvimento pessoal e de
relacionamento.
Aplicar técnicas para melhorar o relacionamento,resolver conflitos e ter
diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Obter melhores resultados na negociações.
Saber como criar um projeto de Design de Serviços do início ao fim;
Descobrir o que é necessário para criar um novo produto; Aprender
como conduzir pesquisa de mercado e entrevistas com usuários;
Utilizar ferramentas como Service Blueprint, Lean Canvas e Value
Proposition Canvas; Saber sobre os três tipos de MVP (Produto Mínimo
Viável); Descobrir como construir um MVP (Produto Mínimo Viável);
Acompanhar um projeto completo de criação de produto
Aprender sobre a área de BI; Entender o por quê o Power BI é um dos
softwares mais usados na área; Aprender a instalar e a importar
diferentes tipos de dados; Aprender a tratar dados; Construir um
dashboard bem bonito e profissional para utilizá-lo como seu portfólio
aperfeiçoar as práticas de linguagem simples na comunicação

Adriano Silveira, Carlos Elias Bueno,
Miguel Otávio Bordignon, Wagner Donizete
Guedes
Adriano Silveira, Carlos Elias Bueno,
Miguel Otávio Bordignon, Wagner Donizete
Guedes
Adriano Silveira, Carlos Elias Bueno,
Miguel Otávio Bordignon, Wagner Donizete
Guedes
Adriano Silveira, Carlos Elias Bueno,
Miguel Otávio Bordignon, Wagner Donizete
Guedes

Carga
horária

Atividade
gerencial

Fornecedor

0

12

Não

Alura

0

12

Não

Alura

0

8

Não

Alura

0

8

Não

Alura

0

8

Sim

Alura

1

Aderbal Bergamaschi, Adriano Silveira,
Miguel Otávio Bordignon

1

Aderbal Bergamaschi, Adriano Silveira,
Miguel Otávio Bordignon

0

8

Sim

Alura

1

Aderbal Bergamaschi, Adriano Silveira,
Miguel Otávio Bordignon

0

8

Sim

Alura

1

Adriano Silveira, Miguel Otávio Bordignon

0

8

Sim

Alura

1

Adriano Silveira

0

8

Sim

Alura

1

Adriano Silveira

0

8

Sim

Alura

1

Wagner Donizete Guedes

0

8

Sim

ENAP

1

Wagner Donizete Guedes

0

20

Sim

ENAP

1

Carlos Elias Bueno

0

50

Sim

ENAP

Utilizar as melhores práticas de engenharia para instalar serviços no
cluster Kubernetes

1

Alan Adiwardana

Plataforma
para
Governo

12,0

Não

Udemy For
Government

Aplicar de forma introdutória quais componentes do ecossistema AWS
se aplicam aos problemas reais de infraestrutura de TIC, bem como
seus modelos de utilização

1

Alan Adiwardana

Plataforma
para
Governo

13,5

Não

Udemy For
Government

Aplicar as melhores práticas de segurança para instalação da
infraestrutura Kubernetes e das aplicações instaladas nesse
ecossistema

2

Alan Adiwardana
Marcio

Plataforma
para
Governo

11,5

Não

Udemy For
Government

Realizar e monitorar de forma resumida um serviço no cluster
Kubernetes da AWS

3

Rafael de Camargo, Yuri Nova, Antonio
Germano

Plataforma
para
Governo

29,5

Não

Udemy For
Government

Administrar as soluçòes do Gsuite de forma segura, provendo
estabilidade e facilitando a manuteção

3

Rafael de Camargo, Yuri Nova, Antonio
Germano

Plataforma
para
Governo

11,5

Não

Udemy For
Government

Compreender a computação em nuvem e ter uma visão geral dos
principais provedores da computação em nuvem: AWS, Google Cloud
Patform, Azure e Alibaba.

1

Marcos Muniz

Plataforma
para
Governo

7,0

Não

Udemy For
Government

Compreender a nuvem pública da AWS, os princípios básicos de sua
arquitetura, seus principais serviços e casos de uso.

1

Marcos Muniz

Plataforma
para
Governo

6,5

Não

Udemy For
Government

Entender os conceitos da Google Cloud Platform, seu modelo de
segurança, precificação, modalidades e controles de custos.

3

Marcos Justino
Tiago e Victor

Plataforma
para
Governo

6,0

Não

Udemy For
Government

Compreender a nuvem pública da AWS, os princípios básicos de sua
arquitetura, seus principais serviços e casos de uso.

1

Marcos Justino

Plataforma
para
Governo

12,5

Não

Udemy For
Government

aperfeiçoar as práticas de linguagem simples na comunicação
Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo, com a equipe e em sociedade.

1
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Elasticsearch 7 e Elastic Stack: o Curso Completo!

Python REST APIs with Flask, Docker, MongoDB, and AWS DevOps

Advanced REST APIs with Flask and Python

Automate the Boring Stuff with Python Programming

TensorFlow: Machine Learning e Deep Learning com Python

Bootcamp: Microserviços, Docker, Kubernetes, Jenkins e Helm

DevOps: AWS com Terraform Automatizando sua infraestrutura

Orquestração de Containers com Kubernetes

Gitlab CI: Pipelines, Continuous Delivery e Deployment

AWS na prática

Go (Golang): Explorando a Linguagem do Google

Kubernetes for Beginners: Google Cloud, AWS & Azure

Learn DevOps: Docker, Kubernetes, Terraform and Azure DevOps

Data Analysis with Pandas and Python

Linux Security and Hardening, The Practical Security Guide.

More than Certified in Terraform

CITIC
Bruno Tobias Stella

Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) V4

Deploy Infra in the Cloud using Terraform

Amazon S3 Mastery

DevOps Ninja: Multicloud+Multicluster K8S+Rancher+Traefik

Introduction to Cloud Computing on Amazon AWS for Beginners

Fundamentos de Ciência de Dados em Python

04/11/2021

A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
A infraestrutura de TIC tem sofrido mudanças muito
rápidas nos últimos anos. Atualmente não basta
instalar a infraestrutura, mas é preciso conhecer a
melhor forma de se fazê-lo seguindo as melhores
práticas de engenharia visando disponibilidade,
estabilidade e facilidade de manutenção
Computação em nuvem é uma tendência de
mercado visando agilidade em provisionamento de
infraestrutura. O CNJ visa adotar esse modelo de
solução tecnológica nos próximos anos. A
abordagem técnica para alocação de infraestrutura
e administração é muito diferente da utilizada
atualmente no TRT15, prescindindo um maior
conhecimento técnico dessas tecnologias
A linguagem Go é utilizada no Helm para
automatizar tarefas do cluster Kubernetes, adotado
atualmente no Tribunal para gerenciamento do
ambiente de Infraestrutura de TIC
Considerando que o Kubernetes é o orquestrador
de microserviços que sustentam o funcionamento
do PJe, é preciso ter solidificado o conhecimento
dessa tecnologia
Considerando que o Kubernetes é o orquestrador
de microserviços que sustentam o funcionamento
do PJe, é preciso ter solidificado o conhecimento
dessa tecnologia
Necessidade de conhecimento da linguagem de
programação Python, uma das mais utilizadas para
o gerenciamento de ambientes de Infraestrutura de
TIC
Com os ataques computacionais que tem ocorrido
em orgãos do governo federal, é preciso um maior
conhecimento da equipe sobre as técnicas para
proteção do ambiente computacional.
Precisamos conhecer novas tecnologias como o
Terraform, que podem ser usada futuramente para
automatizar rotinas de trabalho e otimizar os custos
da operação da Infraestrutura de TIC
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Precisamos conhecer novas tecnologias como o
Terraform, que podem ser usada futuramente para
automatizar rotinas de trabalho e otimizar os custos
da operação da Infraestrutura de TIC
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Necessidade de conhecimento da linguagem de
programação Python, uma das mais utilizadas para
o gerenciamento de ambientes de Infraestrutura de
TIC

Instalar, configurar e integrar o Elasticsearch com outros sistemas, para
análise e visulização de dados de logs.

3

Bruno Godoy, Diogo, Marcos Justino

Plataforma
para
Governo

12,5

Não

Udemy For
Government

Planejar, construir, configurar e implantar uma API RESTful em uma
instância do Amazon EC2

1

Bruno Godoy

Plataforma
para
Governo

10,5

Não

Udemy For
Government

Integrar funcionalidades avançadas compreendendo as operações das
APIs REST existentes com migrações de banco de dados e
conhecimento de refatoração.

1

Bruno Godoy

Plataforma
para
Governo

12,5

Não

Udemy For
Government

Produzir e gerenciar scripts para gerenciamento de ambientes de
Infraestrutura de TIC na linguagem Python

2

Diogo, Orlando

Plataforma
para
Governo

9,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer os conceitos teóricos e práticos para construção de redes
neurais artificiais para resolver problemas reais do dia.

2

Bruno Moreno, Orlando

Plataforma
para
Governo

19,0

Não

Udemy For
Government

Conhecer o mundo CloudNative, implantar um sistema end-to-end com
Microserviços, Gestão de Containers, Continuous Integration e
Continuous Delivery.

3

Bruno Moreno, Diogo, Marcos Muniz

Plataforma
para
Governo

16,5

Não

Udemy For
Government

Automatizar a criação e manutenção da infraestrutura de suas
aplicações na AWS, compreender conceitos básicos e avançados
como módulos, interpolação, arquivos de estado do Terraform.

4

Bruno Moreno, Elielson, Marcos Justino,
Orlando

Plataforma
para
Governo

6,0

Não

Udemy For
Government

Compreender os conceitos fundamentais do Kubernetes, fazer uso de
clusters em sistemas locais, publicar aplicações, criar arquivos de
configuração com YAML.

1

Marcos Muniz

Plataforma
para
Governo

10,0

Não

Udemy For
Government

Codificar pipelines, prover builds, testes e automações nos deploys de
seu software.

4

Bruno Godoy, Diogo, Marcos Justino,
Orlando

Plataforma
para
Governo

5,5

Não

Udemy For
Government

Aprender como funciona a Computação da Nuvem Amazon, criando e
configurando serviços na prática

1

Elielson

Plataforma
para
Governo

26,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer os fundamentos da linguagem GO e as estrutura de
controles, operadores, funções, ponteiros, struct, interface,
polimorfismo.

2

Elielson
Francisco

Plataforma
para
Governo

11,5

Não

Udemy For
Government

Utilizar Kubernetes para gerenciar microserviços em ambiente de
nuvem

1

Juliano

Plataforma
para
Governo

13,0

Não

Udemy For
Government

Utilizar Kubernetes para gerenciar microserviços em ambiente de
nuvem

1

Juliano

Plataforma
para
Governo

21,0

Não

Udemy For
Government

Analisar e gerenciar dados através da biblioteca "pandas" do Python

2

Juliano e Tiago

Plataforma
para
Governo

20,5

Não

Udemy For
Government

Otimizar o ambiente computacional do Tribunal, de forma que a
proteger os dados e o funcionamento do ambiente de ataques
computacionais

1

Juliano

Plataforma
para
Governo

4,5

Não

Udemy For
Government

Entender em quais cenarios a solução Terraform pode ser usada para
melhoria da operação da Infraestrutura de TIC, e quando usar cada
funcionalidade da solução.

1

Marcio

Plataforma
para
Governo

12,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer as tecnologias necessárias para melhoria da segurança em
ambiente de infraestrutura em nuvem publica.

2

Marcio e Marcelo

Plataforma
para
Governo

4,5

Não

Udemy For
Government

Entender em quais cenarios a solução Terraform pode ser usada para
melhoria da operação da Infraestrutura de TIC, e quando usar cada
funcionalidade da solução.

1

Marcio

Plataforma
para
Governo

5,0

Não

Udemy For
Government

Aprender como funciona uma das tecnologias de armazenamento em
Nuvem da Amazon, permitindo avaliar em quais situações é vantajosa
a sua utilização

1

Marcio

Plataforma
para
Governo

3,5

Não

Udemy For
Government

Implantação e gerenciamento de aplicações em multi-cloud e multicluster através de pipeline de CI/CD automatizado.

3

Marcio e Victor
Bruno Stella

Plataforma
para
Governo

8,5

Não

Udemy For
Government

Aprender como funciona a Computação da Nuvem Amazon, criando e
configurando serviços na prática

3

Marcio
Caroline, Márcia

Plataforma
para
Governo

8,0

Não

Udemy For
Government

Produzir e gerenciar scripts para gerenciamento de ambientes de
Infraestrutura de TIC na linguagem Python

1

Tiago

Plataforma
para
Governo

20,5

Não

Udemy For
Government

2
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Fundamentos de Segurança da Informação

Microsoft Azure: [Aprenda do Zero]

Microsoft Azure: From Zero to Hero - The Complete Guide

Learn DevOps: Infrastructure Automation With Terraform

Google Cloud Platform (GCP) Fundamentals for Beginners

Complete Python 3 Masterclass Journey

Certificação Google Cloud Associate Engineer (GCP) + Bonus

Certificação Amazon AWS Cloud Practitioner 2021 + 3 CURSOS

AWS Essentials - Hands-on Learning

AWS Certified Data Analytics Specialty 2021 - Hands On!

AWS Data Architect Bootcamp - 43 Services 500 FAQs 20+ Tools

04/11/2021

Com os ataques computacionais que tem ocorrido
em empresas privadas e orgãos do governo federal,
é preciso um maior conhecimento da equipe sobre
segurança da informação, permitindo identificar as
melhorias de segurança a serem aplicadas no
ambiente computacional.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Precisamos conhecer novas tecnologias como o
Terraform, que podem ser usada futuramente para
automatizar rotinas de trabalho e otimizar os custos
da operação da Infraestrutura de TIC
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Necessidade de conhecimento da linguagem de
programação Python, uma das mais utilizadas para
o gerenciamento de ambientes de Infraestrutura de
TIC
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.
Com a publicação da resolução do CNJ Nº 335 de
29/09/2020, é necessário que a equipe técnica
tenha conhecimento do funcionamento das
plataformas de nuvem pública para identificar
eventuais mudanças tecnológicas necessárias para
adequação à resolução.

Otimizar o ambiente computacional do Tribunal, de forma que a
proteger os dados e o funcionamento do ambiente de ataques
computacionais

1

Tiago

Plataforma
para
Governo

5,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela Microsoft

1

Tiago

Plataforma
para
Governo

9,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela Microsoft

1

Marcelo

Plataforma
para
Governo

20,0

Não

Udemy For
Government

Entender em quais cenarios a solução Terraform pode ser usada para
melhoria da operação da Infraestrutura de TIC, e quando usar cada
funcionalidade da solução.

2

Marcelo e Victor

Plataforma
para
Governo

11,0

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela Google

1

Marcelo

Plataforma
para
Governo

4,0

Não

Udemy For
Government

Produzir e gerenciar scripts para gerenciamento de ambientes de
Infraestrutura de TIC na linguagem Python

2

Marcelo e Francisco

Plataforma
para
Governo

10,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela Google

1

Francisco

Plataforma
para
Governo

14,0

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela Amazon

1

Francisco

Plataforma
para
Governo

10,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura em ambiente de nuvem provido
pela AWS

1

Francisco

Plataforma
para
Governo

5,5

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura e análise de dados em ambiente
de nuvem provido pela AWS

3

Eudênia, Alan, Marcelo

Plataforma
para
Governo

14,0

Não

Udemy For
Government

Conhecer o serviço de infraestrutura e análise de dados em ambiente
de nuvem provido pela AWS

2

Eudênia,Marcelo

Plataforma
para
Governo

32,0

Não

Udemy For
Government

4,5

Não

Udemy For
Government

7,0

Não

Udemy For
Government

5,0

Não

Udemy For
Government

8,5

Não

Udemy For
Government

8,5

Não

Udemy For
Government

20,5

Não

Udemy For
Government

18,0

Não

Udemy For
Government

12,0

Não

Udemy For
Government

10,6

Não

Udemy For
Government

9,2

Não

Udemy For
Government

30,5

Não

Udemy For
Government

10,0

Não

Udemy For
Government

12,5

Não

Udemy For
Government

8,5

Não

Udemy For
Government

40,0

Não

Bertini do
Brasil
Udemy For
Government

Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo

Foundation to Oracle Database in Oracle Cloud Infrastructure

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Conhecer o serviço de Banco de Dados em Nuvem da Oracle Cloud

1

Caroline

Oracle Database Migration Methods :On-Prem to Oracle Cloud

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Conhecer sobre a migração do serviço de Banco de Dados em Nuvem
da Oracle Cloud

1

Caroline

Demystifying Oracle Database Security:On-Prem & Oracle Cloud

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Conhecer sobre a segurança do serviço de Banco de Dados em Nuvem
da Oracle Cloud

1

Caroline

Oracle Goldengate Microservices 19c

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Conhecer os microserviços do Goldengate

1

Caroline

Master Big Data - Apache Spark/Hadoop/Sqoop/Hive/Flume

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Big Data.

Aprofundar os conhecimentos nas suítes de Big Data

1

Caroline

Master Power BI - De A à Z

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
BI.

Aprofundar os conhecimentos nas suítes de Big Data

1

Hugo

Curso Oracle Developer SQL e PL/SQL

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Aprofundar os conhecimentos nas linguagens SQL e PL/SQL

1

Hugo

Pentaho Data Integration - ETL Essencial

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
BI.

Aprofundar os conhecimentos em Big Data

1

Hugo

Inteligência Artificial aplicada para Empresas e Negócios

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
BI.

Aprofundar os conhecimentos em Big Data

1

Celso

Inteligência Artificial: Buscas em Textos com Python

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Inteligência Artificial.

Aprofundar os conhecimentos em Big Data

1

Celso

Complete Python Developer in 2021: Zero to Mastery

Necessidade de aprimoramento nas linguagens de
programação.

Adquirir conhecimentos avançados em Python

1

Felipe

SQL Server Database Administration (DBA)

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Adquirir conhecimentos avançados em gestão de Bancos de Dados
SQL Server

2

Alan, Felipe

Oracle Database Data Guard Administration (12c and 19c)

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Aprender sobre administração de Alta Disponibilidade do Data Guard

2

Alan, Márcia

Oracle Analytic Functions In-Depth & Advanced Oracle SQL

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Aprofundar os conhecimentos sobre as funções analíticas do Oracle
SQL

1

Alan

1

Márcia

R$ 5.000,00
Plataforma
para
Governo

12,0

Não

Gratuito

20,0

Não

ENAP

6,5

Não

Udemy For
Government

1,5

Não

Udemy For
Government

2,0

Não

Udemy For
Government

Oracle Database 19c Administration Workshop

Necessidade de aprimoramento nas tecnologias de
Banco de Dados.

Aprofundar os conhecimentos de administração de Oracle Database
19c

O Guia COMPLETO Para Alta Produtividade + 4 Cursos Extras

Aprimoramento em técnicas que melhoram a
produtividade

Conhecer técnicas de alta produtividade, de organização e
concentração

1

Raquel

Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC

Aprimoramento nos conceitos e boas práticas na
fiscalização e gestão de contratos de TIC

Conhecer os novos conceitos e práticas para a fiscalização e gestão de
contratos de TIC

1

Raquel

G Suite do Google - Seja o profissional do futuro hoje!

Aprimoramento do uso das ferramenta da suite de
colaboração G Suite

1

Raquel

Comunicação Consciente: aprenda a comunicar de verdade!

Aprimoramento na comunicação, conhecendo teoria Compreender o processo de comunicação, novos conceitos e técnicas
e técnicas para a melhoria
para melhoria nesta área.

1

Raquel

Governança de TI

Necessidade de aprimorar o conhecimento teórico
na governança de TIC para auxiliar em atividades
administrativas

1

Raquel

Melhor uso das ferramentas de uso diário disponíveis no GSuite

Conhecer os principais framworks de governança de TIC

Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo

3
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Estudo Técnico Preliminar Avançado para Contratação de Soluções de TIC

Como Resolver Problemas Complexos e Tomar Decisões Efetivas
Curso Comunicação não verbal & Leitura Corporal Não Violenta

Com a crescente exigência na qualidade e
aprofundamento na elaboração dos estudos
técnicos preliminares nas contratações de soluções
de TIC, faz-se neecssário capacitar os gestores que
atuam nas contratações, aperfeiçoando o atual
conhecimento e conhecendo novas práticas nas
atividades relacionadas ao ETP
Constante aprimoramento na solução de problemas
e na tomada de deciões, ações inerentes à função
de gestor.

SME
Curso online de Licitações e Contratos Administrativos
https://www.iped.com.br/direito/curso/licitacoes-contratos-administrativos
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Considerando que temos processos licitatórios em
que esta área é integrante técnica faz-se premente
a aquisição de conhecimentos acerca do tema

SME
Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136

Considerando que temos processos licitatórios em
que esta área é integrante técnica faz-se premente
a aquisição de conhecimentos acerca do tema

Introdução a Redes de Computadores

CARTIC
André Pires Ferreira Bertoldi

Segurança em Tecnologia da Informação
SRD
Termo de Referência para Contratação de TIC
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/517
SRD
Estudo Técnico Preliminar Avançado para Contratação de Soluções de TIC
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/410
SRD
Novas Tecnologias para a Transformação Digital
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/367
SRD
Segurança da Informação no contexto da transformação digital
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/378
SRD
[EAD] AWS na Prática
https://www.estabilis.academy/cursos-ead/ead-aws-na-pratica
SME
Elaboração de Plano de Logística Sustentável
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/361

Automação de Sistemas - Turma 2022A ou Turma 2022B

Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias

Bruno Stella, Celso, Fernando, Ricardo e
Victor

Analisar um problema complexo, estruturar seu pensamento de
maneira lógica e tomar a melhor decisão possível, conhecendo
ferramentas utilizadas por emrpesas referência de mercado

5

Bruno Stella, Celso, Fernando, Ricardo e
Victor

5

Bruno Stella, Celso, Fernando, Ricardo e
Victor

Fundamentos chaves para a liderança, perfil, características, minset e
habiliaddes de um lider diferenciado e o caminho para desenvolvê-los

5

Bruno Stella, Celso, Fernando, Ricardo e
Victor

Compreender, estruturar e aplicar os fundamentos da gestão de
competências técnicas e comportamentais de seus subordinados.

4

André Bertoldi, Andre Luis da Silva, Alex
Bognone e Julio Zanetti

Compreender e aplicar os fundamentos da gestão documental e de
arquivos

1

Compreender o básico da gestão de riscos corporativos

20,0

Sim

ENAP

2,5

Sim

Udemy For
Government

3,0

Sim

Udemy For
Government

2,0

Sim

Udemy For
Government

Gratuito

25h

Sim

POCA Ufscar

Rodrigo Folegatti

Gratuito

25h

Não

POCA Ufscar

1

Rodrigo Folegatti

Gratuito

20h

Não

POCA Ufscar

Compreender e aplicar os conhecimentos básicos de Tecnologia de
Infraestrutura Física de Redes

7

Gabriel Ortolani, Luis Nasser, Sergio
Jurgensen, Robson Andrade, Mauricio
Mota, Tiago Emerick, William Abertoni

Gratuito

15h

Não

Escola
Virtual Fundação
Bradesco

Compreender e aplicar os conhecimentos básicos de Infraestrutura de
Rede Física de TIC

7

Gabriel Ortolani, Luis Nasser, Sergio
Jurgensen, Robson Andrade, Mauricio
Mota, Tiago Emerick, William Abertoni

Gratuito

15h

Não

Escola
Virtual Fundação
Bradesco

Gabriel Ortolani, Luis Nasser, Sergio
Jurgensen, Robson Andrade, Mauricio
Mota, Tiago Emerick, William Abertoni,
Mauricio Orsi, Luiz Coeli e Douglas
Fracalossi

Gratuito

12h

Não

Escola
Virtual Fundação
Bradesco

Compreender e aplicar os aspectos fundamentais da segurança em
tecnologia da informação e, também, boas práticas para combater
riscos, ameaças e ataques virtuais.

10

Gratuito

Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo
Plataforma
para
Governo

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

Identificar ferramentas de apoio para elaboração de termos de
referênca/Projetos básicos de TIC bem como a importância de
desenvolver o termo de referência atrelado a resultados.

1

André Luís da Silva

Gratuito

20h

Identificar e descrever os conceitos básicos e elementos do estudo
técnico preliminar, ressaltando aspectos práticos.

4

André Luis da Silva, Hiromiti Nakagawa,
Mauro Cesar Lopes, Rander Cheim Pires

Gratuito

20h

Não

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

Identificar e descrever pilares das tecnologias disruptivas como:
Inteligência Artificial, Internet das Coisas, blockchain, computação em
nuvem.

5

Jean Eriksen Pinto Arruda Correa de
Toledo,Hiromiti Nakagawa, Lucas
Martinez, Luis Ferrary Neto, Rander Cheim
Pires

Gratuito

20h

Não

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

Discutir a relação entre segurança da Informação e Transformação
Digital bem como descrever aspectos e inter-relacionamentos da
política de segurança da informação, Segurança de dados e gestão de
riscos .

4

Jean Eriksen Pinto Arruda Correa de
Toledo, Lucas Martinez, Luis Ferrary Neto,
Mauro Cesar Lopes

Gratuito

20h

Não

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

Entender as bases para a criação, gestão e operação da AWS nas
suas mais importantes frentes, orientando-se pelas melhores práticas e
convenções de mercado.

1

Hiromiti Nakagawa

Gratuito

3h

Não

Estabilis
Academy

Introdução ao tema de sustentabilidade e qual a função do Plano de
Logística Sustentável - PLS.

3

Tiago Silva de Menezes, Aurélio Bif e
Maycon Barbuglio

Gratuito

40h

Não

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

Entender quais são as alterações previstas na Lei 14.133/2021,
regimes de contratação e de execução, modalidades, procedimentos,
infrações, reabilitação, resolução de controvérsias e muito mais

1

Rafael Façanha de Marchi

R$149,90

80h

Não

iPED

1

Rafael Façanha de Marchi

Gratuíto

30h

Não

Escola
Virtual.Gov
– EV.
G/ENAP

3

Mauricio Orsi, Luiz Coeli e Douglas
Fracalossi

Gratuito

30h

Não

IFES - RS Moodle

2

Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno

0

8

Sim

Alura

Este curso apresenta os principais pontos da legislação referente a
licitações e contratos celebrados pela Administração Pública,
proporcionando informações básicas e introdutórias sobre o assunto. O
curso aborda o conceito de licitação, os princípios da Administração
Pública e das licitações, as fases do processo licitatório, os atos de
Considerando que temos atividades internas de
dispensa e inexigibilidade, e as noções gerais sobre os contratos
manutenção de equipamentos de TIC, que
Compreender, estruturar e aplicar os fundamentos de automação,
demandam conhecimentos nas áreas de máquinas, administrativos.
processos de manufatura, maquinário e redes.
automação e projeto, vê-se a necessidade de
incrementar os conhecimentos técnicos do indivíduo
nesta áreas.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
Melhoria contínua da gestão e comunicação
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

Gerenciamento de conflitos: Técnicas fundamentais

Técnicas para controle de equipes

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

1

Tercio Lateza Lopes

0

10

Sim

Alura

Negociação parte 1: Práticas Essenciais

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

1

Tercio Lateza Lopes

0

10

Sim

Alura

Negociação parte 2: Técnicas Avançadas

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

1

Tercio Lateza Lopes

0

12

Sim

Alura

Criatividade: Potencialize a partir das suas motivações

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

2

Victor Alberto de Barros
Marcio Henrique Zuchini

0

8

Sim

Alura

Criatividade e adequação: Aprendendo e aprimorando um processo criativo

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

2

Victor Alberto de Barros
Marcio Henrique Zuchini

0

6

Sim

Alura

Criatividade Aplicada: Aprimorando o processo criativo no mercado de trabalho Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

2

Victor Alberto de Barros
Marcio Henrique Zuchini

0

6

Sim

Alura

Negociação para líderes: Desenvolva a habilidade e consiga bons acordos

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

3

Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno
Marcio Henrique Zuchini

0

8

Sim

Alura

Oratória para líderes: Como se comunicar profissionalmente

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.

3

Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno
Marcio Henrique Zuchini

0

6

Sim

Alura

4

Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno
Marcio Henrique Zuchini
Victor Alberto de Barros

0

6

Não

Alura

Data Analysis: Introdução com Google Sheets

04/11/2021

5

Constante aprimoramento na comunicação, não
Desenvolver a comunicação, com leitura coporal não violenta, e com
apenas verbal, mas também corporal e não violenta inteligência emocional por meio de comunicação não verbal

Constante aprimoranmento na função de liderança
de equipes altamente exigentes e de grande
Fundamentos da Liderança + Curso Extra de Negociação
potencial
Considerando a necessidade permanente de
incrementar o conhecimentos gerenciais dos
Gestão Baseada em Competências
gestores nas equipes de TIC, vê-se a necessidade
de estruturar o conhecimento destes indivíduos, no
reconhecimento
de habilidades
de seus de
Considerando
a necessidade
permanente
subordinados, no campo das competências técnicas
Procedimentos para um fluxo documental que atenda a Gestão de Documentos incrementar o conhecimentos administrativos às
e comportamentais.
áreas
de apoio de TIC, vê-se a necessidade de
Públicos
estruturar o conhecimento do indivíduo, no sentido
de
otimizar o fluxo
operacionalpermanente
de documentos
Considerando
a necessidade
de e o
seu
correto armazenamento.
incrementar
o conhecimentos administrativos às
Curso básico de gestão de riscos corporativos
áreas de apoio de TIC, vê-se a necessidade de

Fundamentos de TI: Hardware e Software

Aprofundar os principais pontos das leis e normas que tratam das
contratações públicas de TIC, em especial na elaboração dos estudos
técnicos preliminares.

Os usuários do TRT15 tem apresentado pouca
aderência ao uso de ferramentas do tipo Suite de
escritório em nuvem

Conhecer recursos de automação e uso de planilhas no Google
Workspace para suporte aos usuários

4
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Data Analysis: Previsões com Google Sheets

Os usuários do TRT15 tem apresentado pouca
aderência ao uso de ferramentas do tipo Suite de
escritório em nuvem

Conhecer recursos de automação e uso de planilhas no Google
Workspace para suporte aos usuários

5

Data Analysis: Estatística com Google Sheets

Os usuários do TRT15 tem apresentado pouca
aderência ao uso de ferramentas do tipo Suite de
escritório em nuvem

Conhecer recursos de automação e uso de planilhas no Google
Workspace para suporte aos usuários

4

Conhecer e dominar recursos avançados de formatação e scripting da
ferramenta de suporte ao Portal do TRT15

1

Conhecer e dominar recursos avançados de formatação e scripting da
ferramenta de suporte ao Portal do TRT15

Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas
JavaScript: Conhecendo o Browser e padrões de projeto
Affinity Designer: Vetorizando ilustrações
Avançando com Ori. a Objetos com PHP: Herança, Polimorfismo e Interfaces

8

Não

Alura

0

6

Não

Alura

Asley Vieira Arcoverde

0

8

Não

Alura

1

Asley Vieira Arcoverde

0

12

Não

Alura

Conhecer e dominar recursos avançados de formatação e scripting da
ferramenta de suporte ao Portal do TRT15

1

Asley Vieira Arcoverde

0

10

Não

Alura

Conhecer e dominar recursos avançados de formatação e scripting da
ferramenta de suporte ao Portal do TRT15

1

Asley Vieira Arcoverde

0

10

Não

Alura

0

4

Não

Alura

0

12

Não

Alura

0

20

Não

Alura

0

6

Não

Alura

0

5

Não

Alura

Filipe Ravagna Piga
Gustavo Henrique Milanezi
Leandra Genka
Luciano Cesar Davini
Mairlo Hideyoshi Guibo Carneiro da Luz
Maurício Imolene Fontana
Filipe Ravagna Piga
Gustavo Henrique Milanezi
Leandra Genka
Luciano Cesar Davini
Mairlo Hideyoshi Guibo Carneiro da Luz
Maurício Imolene Fontana
Filipe Ravagna Piga
Gustavo Henrique Milanezi
Leandra Genka
Luciano Cesar Davini
Mairlo Hideyoshi Guibo Carneiro da Luz
Maurício Imolene Fontana
Filipe Ravagna Piga
Gustavo Henrique Milanezi
Leandra Genka
Luciano Cesar Davini
Mairlo Hideyoshi Guibo Carneiro da Luz
Maurício Imolene Fontana
Filipe Ravagna Piga
Gustavo Henrique Milanezi
Leandra Genka
Luciano Cesar Davini
Mairlo Hideyoshi Guibo Carneiro da Luz
Maurício Imolene Fontana

Necessidade de aprimoramento do suporte de
atendimento aos usuários.
Suporte online a usuários do TRT15

Melhoria do arcabouço de conhecimentos necessários para oferecer
suporte de qualidade aos usuários.

6

Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP

Necessidade de aprimoramento do suporte de
atendimento aos usuários.
Suporte online a usuários do TRT15

Melhoria do arcabouço de conhecimentos necessários para oferecer
suporte de qualidade aos usuários.

6

PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota

Necessidade de aprimoramento do suporte de
atendimento aos usuários.
Suporte online a usuários do TRT15

Melhoria do arcabouço de conhecimentos necessários para oferecer
suporte de qualidade aos usuários.

6

ETL com Integration Services: Modelo de dados

Necessidade de aprimoramento do suporte de
atendimento aos usuários.
Suporte online a usuários do TRT15

Melhoria do arcabouço de conhecimentos necessários para oferecer
suporte de qualidade aos usuários.

6

Estresse parte 1: buscando qualidade de vida

Necessidade de aprimoramento do suporte de
atendimento aos usuários.
Suporte online a usuários do TRT15

Ferramentas para gerenciamento do stress decorrente desta atividade
como modalidade de suporte.

6

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

3

Felipe Alberto Cardoso Cury
Tiago Valim
Pedro Augusto da Silva Xavier

0

16

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

3

Felipe Alberto Cardoso Cury
Tiago Valim
Pedro Augusto da Silva Xavier

0

12

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

3

Felipe Alberto Cardoso Cury
Tiago Valim
Pedro Augusto da Silva Xavier

0

10

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

3

Felipe Alberto Cardoso Cury
Tiago Valim
Pedro Augusto da Silva Xavier

0

14

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Victor Andre Cetara Berti

0

10

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Victor Andre Cetara Berti

0

6

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Victor Andre Cetara Berti

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Victor Andre Cetara Berti

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Victor Andre Cetara Berti

0

12

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

2

Cesar Leandro Guilherme
Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

2

Cesar Leandro Guilherme
Emerson Terra Alves

0

10

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

2

Cesar Leandro Guilherme
Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

2

Cesar Leandro Guilherme
Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

2

Cesar Leandro Guilherme
Emerson Terra Alves

0

6

Não

Alura

Introdução ao SQL com MySQL: Manipule e consulte dados

Comandos DML: Manipulação de dados com MySQL

Consultas SQL: Avançando no SQL com MySQL

JavaScript: primeiros passos com a linguagem

JS na Web: Manipule o DOM com JavaScript

JS na Web: Armazenando dados no navegador

JS na web: CRUD com JavaScript assíncrono

Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica

Orientação a Objetos com PHP: Classes, métodos e atributos

CAU
Márcio Henrique Zuchini

0

Linux I: Conhecendo e utilizando o terminal

Administração do MySQL: Segurança e otimização do banco

Avançando com Orientação a Objetos com PHP: Herança, Polimorfismo e
Interfaces

PHP: Manipulando coleções com Arrays

PHP Exceptions: Tratamento de erros

PHP Composer: Dependências, Autoload e Publicação

04/11/2021

Suporte ao ambiente do Portal do TRT15, o Drupal,
exige conhecimentos específicos e avançados de
markup e scripting
Suporte ao ambiente do Portal do TRT15, o Drupal,
exige conhecimentos específicos e avançados de
markup e scripting
Suporte ao ambiente do Portal do TRT15, o Drupal,
exige conhecimentos específicos e avançados de
markup e scripting
Suporte ao ambiente do Portal do TRT15, o Drupal,
exige conhecimentos específicos e avançados de
markup e scripting

Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno
Marcio Henrique Zuchini
Victor Alberto de Barros
Tercio Laterza Lopes
Roberto Akira Nakai
Julio Cesar Sandrin Moreno
Marcio Henrique Zuchini
Victor Alberto de Barros

O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.

5

Má
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C# parte 1: Primeiros passos

C# parte 2: Introdução à Orientação a Objetos

C# parte 3: Entendendo herança e interface

C# parte 4: Entendendo exceções

C# parte 5: Bibliotecas DLLs, documentação e usando o NuGet

Git e Github: Controle e compartilhe seu código

Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests

Docker: Criando containers sem dor de cabeça

Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps

Kubernetes: Deployments, Volumes e Escalabilidade

Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Produtividade Parte 2: Organização e prioridade

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação ágil

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Inteligência Emocional: Práticas para o cotidiano

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Síndrome do Impostor: Reconheça seu sucesso e resultados

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Gerenciamento de conflitos: Técnicas fundamentais

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Negociação parte 1: Práticas Essenciais

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Negociação parte 2: Técnicas Avançadas

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Negociação para líderes: Desenvolva a habilidade e consiga bons acordos

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de equipes

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Emerson Terra Alves

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Luiz Fernando Fontana Rodrigues Moledo

0

6

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Luiz Fernando Fontana Rodrigues Moledo

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Luiz Fernando Fontana Rodrigues Moledo

0

10

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Luiz Fernando Fontana Rodrigues Moledo

0

8

Não

Alura

Necessidade de aprimoramento do suporte de 2o nível de atendimento
aos usuários.
Conhecimentos para construção de ferramentas para possibilitar a
comunicação e o empoderamento do usuário final.

1

Luiz Fernando Fontana Rodrigues Moledo

0

8

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

10

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

6

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

6

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

6

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

6

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

6

Não

Alura

1

Rafael Flavio Montanari Leme

0

5

Não

Alura

1

Andre Luis Carrera Heluany

0

10

Não

Alura

1

Andre Luis Carrera Heluany

0

10

Não

Alura

1

Andre Luis Carrera Heluany

0

12

Não

Alura

1

Andre Luis Carrera Heluany

0

8

Não

Alura

0

6

Não

Alura

0

8

Não

Alura

0

8

Não

Alura

0

6

Não

Alura

0

2

Não

Alura

0

4

Não

Alura

0

6

Não

Alura

Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
Conhecer e aplicar técnicas que permitem aprimorar o relacionamento
e a comunicação nas equipes, conhecer soft skills, resolver conflitos e
ter diálogos mais produtivos e saudáveis com a equipe.
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Google Cloud Endpoints: Integrando a API

Melhoria técnica contínua

Explorar os recursos Google Endpoints e AppEngine

3

Google Cloud: Deploy de uma aplicação em Spring MVC

Melhoria técnica contínua

Explorar os recursos Google Endpoints e AppEngine

3

Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido

Melhoria continua em comunicação

Aperfeiçoar as práticas de linguagem simples na comunicação

3

Comunicação Assertiva: Reduzindo conflitos e frustrações

Melhoria continua em comunicação

Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe

3

Comunicação não violenta: Consciência para agir

Melhoria continua em comunicação

Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe

3

Comunicação não violenta parte 2: Mantendo a empatia

Melhoria continua em comunicação

Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe

3

Criatividade e adequação: Aprendendo e aprimorando um processo criativo

04/11/2021

O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.
O suporte de 2o. nível é responsável por ações
como: criação de ferramentas para empoderamento
do usuário, geração de material instrucional,
pesquisa de causa-raiz de problemas, resolução de
problemas.

Melhoria contínua da gestão e comunicação

Google Data Studio: Introdução à ferramenta

Melhoria técnica contínua

Google Data Studio: Filtros e funções

Melhoria técnica contínua

Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido

Melhoria continua em comunicação

Comunicação Assertiva: Reduzindo conflitos e frustrações

Melhoria continua em comunicação

Identificar seu propósito, conhecer suas motivações e o que traz
sentimento de realização. Desenvolvimento pessoal e de
relacionamento.
Construção de dashboards e relatórios com utilização de ferramentas
Google
Construção de dashboards e relatórios com utilização de ferramentas
Google
Aperfeiçoar as práticas de linguagem simples na comunicação
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2
2
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Comunicação não violenta: Consciência para agir

Melhoria continua em comunicação

SQL Server: Introdução ao SQL com Microsoft SQL Server 2017

Melhoria técnica contínua

Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe
Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe
Criar consultas avançadas a banco de dados SQLserver

SQL Server: Consultas avançadas com Microsoft SQL Server 2017

Melhoria técnica contínua

Criar consultas avançadas a banco de dados SQLserver
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SQL Server: Manipulação de dados com Microsoft SQL Server 2017

Melhoria técnica contínua
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Comunicação Assertiva: Reduzindo conflitos e frustrações

Melhoria continua em comunicação
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Data Analysis: Introdução com Google Sheets

Melhoria técnica contínua

Criar consultas avançadas a banco de dados SQLserver
Autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para
consigo e com a equipe
Efetuar análise de dados com ferramenta Google Sheets,
desenvolvendo técnicas mais complexas, como previsões, além de
conceitos e técnicas de sobre visualização de dados.
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Data Analysis: Previsões com Google Sheets

Melhoria técnica contínua

Data Analysis: Estatística com Google Sheets

Melhoria técnica contínua

Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de projetos/atividades

Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas

Melhoria contínua da gestão e técnicas para
controle de projetos/atividades

Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias

Melhoria continua em comunicação

Java moderno: Tire proveito dos novos recursos do Java 8

A evolução das ferramentas de desenvolvimento de
software, bem como as iniciativas de padronização
propostas pelo CSJT no âmbito dos Projetos
Nacionais, exigem que os servidores que trabalham
com desenvolvimento de software se mantenham
atualizados com relação às inovações introduzidas
nas novas versões dessas ferramentas.
O desconhecimento de tais inovações pode levar a
maior demora na implementação das soluções, bem
como a dificuldades na compreensão de novos
padrões que venham a ser estabelecidos.

Os novos sistemas desenvolvidos nesta
Coordenadoria estão baseados na plataforma KZ,
que utiliza APIs Rest em seu "back-end",
hospedadas em servidores Wildfly.
EJB com Jakarta EE: API Rest com o servidor WildFly

Desta forma, é importante que os servidores da
unidade se mantenham atualizados em relação às
boas práticas, novidades e ferramentas que estão
disponíveis para esta tecnologia, a fim de poderem
propor soluções de maneira mais produtiva

Os novos sistemas desenvolvidos nesta
Coordenadoria estão baseados na plataforma KZ,
que utiliza Angular em seu "front-end".

Angular: Boas práticas em arquiteturas e formulários

Embora as equipes já tenham conhecimento da
ferramenta e estejam produzindo a partir dela,
existe a necessidade de nivelamento do
conhecimento de toda a equipe. Além disso, é
necessário que todos aprofundem seus
conhecimentos relativos à arquitetura das
aplicações desenvolvidas em Angular e tenham
maior familiaridade com as boas práticas que vêm
sendo adotadas para o desenvolvimento de
soluções nesta tecnologia.
Com a padronização proposta pelo CSJT para os
Sistemas Administrativos Nacionais, a adoção de
mecanismos para Integração Contínua ("CI") e do
Pipeline providos pelo Gitlab, bem como o uso de
containers Docker passam a fazer parte da
realidade do desenvolvimento de software no
TRT15.

Gitlab CI e Docker: Pipeline de entrega contínua
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Entender o que muda com o Java 8
Aprender a percorrer uma collection com forEach
Diminuir a quantidade de linhas de seu código usando expressões
Lambda
Fazer filtos e mapeamentos em Collections usando o Stream
Trabalhar com a nova API de Datas
Dar os primeiros passos na programação funcional

18

Entender o que são e para quê servem os EJBs
Aprender a integração com JPA
Fazer agendamento de tarefas
Criar serviços REST de maneira simples
Gerenciar transações com a JTA
Entender Sessions Beans
Usar mensageria com JMS

18

Entender como começar um projeto com melhores validações de tipos
utilizando o modo strict
Organizar melhor seu projeto Angular utilizando módulos
Melhorar a performance da sua aplicação conhecendo o Lazy Loading
Criar formulários simples com módulo de Formulários Template Driven
Criar formulários elaborados utilizando o módulo de Formulários
Reativos
Desenvolver validações síncronas e assíncronas para seus formulários.
Utilizar token JWT no seu projeto Angular

18

Criar um pipeline com gitlab
Publicar uma imagem docker com gitlab-ci
Notificar falhas e acertos do pipeline
Criar dependências entre tarefas no pipeline
Realizar deploys de forma automática com gitlab CI/CD

18

A equipe de Análise de Requisitos é responsável
por interagir com os usuários, entendendo as suas
necessidades e transformando em requisitos que
serão usados pela equipe para desenvolvimento do
sistema.

Criar questionários online que irão auxiliar a entender os usuários.
Conduzir entrevistas pessoais e ter insights com as respostas.
Criar um Moodboard poderoso para todo o processo de UX.
Utilizar a internet para obter informações de maneira facilitada.

6

Gerenciamento de conflitos: Técnicas fundamentais

A equipe de Análise de Requisitos é responsável
por interagir com os usuários e em algumas
situações é preciso gerenciar conflitos que surgem
nessas interações.

Analisar conflitos de maneira racional.
Aplicar técnicas eficientes na resolução dos conflitos.
Reconhecer as principais características dos conflitos.
Conhecer em detalhes o modelo de solução de conflitos.
Aplicar as técnicas de gestão de conflitos na vida profissional e
pessoal.

6

Aprender o que são métodos ágeis.
Entender os problemas dos métodos tradicionais.
Entender sobre Scrum, XP e Kanban.
Aprender as vantagens das Retrospectivas.
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Conhecer estratégias de branching como Git Flow.
Usar técnicas avançadas como cherry-pick ou Bisect.
Conhecer ferramentas visuais como Git Desktop.
Trabalhar com Hooks e Eventos.
Entender o Pull Request.
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Git e Github: Controle e compartilhe seu código

CDS
urício Rodrigues De Morais

1

UX Research: Comece a entender o seu usuário

Métodos ágeis: introdução

04/11/2021

Desta forma, é fundamental que toda a equipe de
desenvolvimento esteja familiarizada com os
conceitos e o funcionamento dessas importantes
ferramentas, cuja adoção visa a aumentar a
produtivdade no desenvolvimento e diminuir a
necessidade de tarefas manuais e repetitivas,
características do processo de implantação de
sistemas.

Efetuar análise de dados com ferramenta Google Sheets,
desenvolvendo técnicas mais complexas, como previsões, além de
conceitos e técnicas de sobre visualização de dados.
Efetuar análise de dados com ferramenta Google Sheets,
desenvolvendo técnicas mais complexas, como previsões, além de
conceitos e técnicas de sobre visualização de dados.
Estruturar e visualizar a execução de fluxos de trabalhos, melhoria
contínua e entrega de produtos, através da aplicação de quadros e
métricas.
Estruturar e visualizar a execução de fluxos de trabalhos, melhoria
contínua e entrega de produtos, através da aplicação de quadros e
métricas.
Aperfeiçoar as práticas de linguagem simples na comunicação

A Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
adota ritos dos métodos ágeis como Planning, Daily
e Retrospectiva. Além disso, a equipe de Análise de
Requisitos precisa apoiar o líder de equipe no
gerenciamento de mudanças. Os métodos ágeis
abordam estratégias para gerenciamento de
mudanças de maneira mais efetiva.
Ferramentas de versionamento de software são um
recurso extremamente valioso no desenvolvimento
de sistemas, entre outras características, permitir o
desenvolvimento de sistemas por equipes
numerosas, evitando conflitos e o registro histórico
de alterações feitas tanto durante o
desenvolvimento, como entre versões
disponibilizadas para usuários (releases) dos
mesmos.
O Git é uma ferramenta dessa categoria, tida como
padrão de mercado, já adotada e com uso
crescente na CDS.
O desconhecimento de funcionalidades avançadas
e novos recursos pode gerar atrasos
desnecessários e perda de produtividade na
atividade desta coordenadoria.

7

CDS
Maurício Rodrigues De Morais
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Curso Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido

A equipe de Análise de Requisitos interage muito
com outras pessoas (usuários, líder de equipe e
demais membros da equipe) e, neste cenário, tornase imprescindível estar habilitado a dar e receber
feedback.

Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências

Aplicação de melhoria continua em comunicação e
Aprender a desenvolver sua flexibilidade.
qualidade de vida no trabalho com foco em
Saber como desenvolver uma relação saudável com seus colegas.
melhorar a forma como cada um lida com entregas,
Criar estratégias para lidar melhor com suas fraquezas.
prazos e organização do trabalho.

Selenium: Testes automatizados de aceitação em Java

Está em curso, na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas, um projeto de
adoção de testes automatizados de software. Este
projeto demanda uma série de competências
técnicas específicas.

Angular: Testes automatizados com Jasmine e Karma

Está em curso, na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas, um projeto de
adoção de testes automatizados de software. Este
projeto demanda uma série de competências
técnicas específicas.

Fundamentos Quality Assurance: TestPlan e boas práticas

Está em curso, na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas, um projeto de
adoção de testes automatizados de software. Este
projeto demanda uma série de competências
técnicas específicas.

Integração Contínua: Mais qualidade e menos risco no desenvolvimento

Está em curso, na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas, um projeto de
adoção de testes automatizados de software. Este
projeto demanda uma série de competências
técnicas específicas.

Protractor: Testando sua aplicação de ponta a ponta

Está em curso, na Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas, um projeto de
adoção de testes automatizados de software. Este
projeto demanda uma série de competências
técnicas específicas.

Curso Hábitos: da produtividade às metas pessoais

Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los

Práticas ágeis: O dia a dia do ambiente Agile

Comunicação estratégica na liderança: Como engajar e influenciar pessoas

Delegação de Tarefas: obtenha o melhor do seu time

04/11/2021

Além da capacitação técnica em TI, o servidores da
CDS que não ocupam cargos de gestão também
precisam de capacitação em soft skills para melhor
desempenhar suas atividades. O ritmo acelerado
das demandas por nós atendidas, principalmente
neste ano atípido de pandemia, demanda um
necessário gerenciamento do nível de stress.

A equipe de gestão desta Coordenadoria
(Coordenador e Assistentes-chefes) precisam ser
capacitados nas melhores práticas de gestão de
TIC e de Pessoas, de modo a executarem suas
funções com excelência. Para o plano de 2021, está
sendo dado um foco prioritário na aquisição de soft
skills, que se mostraram imprescindíveis nesse
novo cenário de trabalho remoto.
A equipe de gestão desta Coordenadoria
(Coordenador e Assistentes-chefes) precisam ser
capacitados nas melhores práticas de gestão de
TIC e de Pessoas, de modo a executarem suas
funções com excelência. Para o plano de 2021, está
sendo dado um foco prioritário na aquisição de soft
skills, que se mostraram imprescindíveis nesse
novo cenário de trabalho remoto.

Entender o que está por trás do feedback.
Aprender a administrar melhor as emoções.
Descobrir as vantagens de receber feedback da melhor maneira.
Praticar truques para cultivar a identidade de crescimento.
Criar mecanismos para oferecer e receber melhor os feedbacks.

Conhecer as vantagens do Selenium.
Validar o comportamento esperado.
Fazer códigos de qualidade com Page Objects.
Subir o browser automaticamente.
Preencher formulários automaticamente.
Testar telas com AJAX.
Testar serviços e componentes de maneira gradativa.
Aprender o papel do Jasmine e do Karma na criação de testes.
Aprender os fundamentos e remover vícios na criação de testes.
Organizar seus testes de maneira escalável.
Entender como TestBed funciona e sua importância.
Criar lançadores customizados, inclusive scripts para servidores de CI.
Gerar métricas de cobertura e ter confiança em seus testes.
Criar um TestPlan, documento de planejamento de teste de software.
Aprender o que são testes e qualidade de software na prática.
Aprender a encontrar e reportar defeitos em sistemas.
Aprender sobre o ciclo de vida de proteção de software.
Descobrir o papel do profissional de qualidade de software no
desenvolvimento.
Saber as vantagens e desvantagens da integração contínua no
desenvolvimento.
Aprender quais são os ingredientes e como aplicar a integração
contínua.
Entender a relação entre testes e a integração contínua.
Conhecer as estratégias de ramificação mais comuns em projetos.
Saber quais são as responsabilidades da equipe e qual é o processo
correto.
Automatizar o preenchimento de formulários, inclusive o upload de
arquivos.
Reutilizar um mesmo código de autenticação para todo o projeto.
Aprimorar a configuração padrão do Protractor.
Aprender a importância de Page Objects e como construí-los.
Entender a relação entre Jasmine e Protractor.
Criar Locators customizáveis.

Criar metas que funcionam de acordo com seus objetivos.
Aprender o que é o Loop do hábito e como usá-lo para criar novos hábitos.
Criar metas mais efetivas com o Método S.M.A.R.T.
Descubrir o que são hábitos-chave e como eles são importantes para a sua
vida.
Conhecer o GTD (Getting Things Done) e melhore sua organização.

Descobrir como usar seus pontos fortes de forma mais efetiva.
Aprender a desenvolver sua capacidade de auto-reflexão.
Saber como desenvolver uma visão sadia sobre seus talentos.
Criar estratégias para lidar melhor com seus pontos
Desenvolver métodos para identificar melhor seus pontos fortes.

Descobrir as principais práticas que a metodologia ágil proporciona
Aprender sobre as estimativas de tamanho
Saber como funcionam os contratos ágeis
Conhecer o valor do seu negócio

Saber porque no papel de líder é necessário desenvolver a habilidade
de comunicar-se de forma estratégica
Aprender a identificar os propósitos para o planejamento da ação de
comunicação
Entender porque analisar o público-alvo, perceber o contexto, assim
A equipe de gestão desta Coordenadoria
como escolher o conteúdo, como apresentá-lo (o canal), o tom e o
(Coordenador e Assistentes-chefes) precisam ser
estilo da mensagem é estrategicamente uma ferramenta de
capacitados nas melhores práticas de gestão de
engajamento de pessoas
TIC e de Pessoas, de modo a executarem suas
Entender porque o autoconhecimento é o caminho para entender os
funções com excelência. Para o plano de 2021, está
gatilhos emocionais que podem desencadear comportamentos
sendo dado um foco prioritário na aquisição de soft
incoerentes de um comunicador estratégico
skills, que se mostraram imprescindíveis nesse
Conhecer a importância da marca pessoal para despertar a confiança
novo cenário de trabalho remoto.
da equipe
Compreender porque a comunicação estratégica é uma aliada na
gestão da mudança e na gestão do conflito
Conhecer o termo "guardião da cultura" sob o aspecto da comunicação
estratégica
Aprender a organizar melhor as tarefas e a importância de delegá-las
A equipe de gestão desta Coordenadoria
Conheça diferentes formas de delegação de tarefas e suas principais
(Coordenador e Assistentes-chefes) precisam ser
diferenças
capacitados nas melhores práticas de gestão de
Saber como lidar com resultados ruins na delegação e criar um
TIC e de Pessoas, de modo a executarem suas
ambiente de confiança com sua equipe
funções com excelência. Para o plano de 2021, está
Acompanhar os resultados da delegação sem fazer
sendo dado um foco prioritário na aquisição de soft
microgerenciamento
skills, que se mostraram imprescindíveis nesse
Aprender como utilizar a inteligência emocional e o feedback para
novo cenário de trabalho remoto.
melhorar os resultados na delegação de tarefas
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Adilson Antônio Barbosa
Adriano Orsi
Afonso Ademir Adao
Eduardo Donadelli Pinto
Eliete Santos de Carvalho
Emerson Dela Vale
Vinicius Martins Ferraz
Francisco Felisberto dos Reis
Gilberto Vieira Cortez
Guilherme Przewodowski dos Santos
Jaqueline Cristina de Siqueira Junqueira
Lucas de Oliveira
Luis Augusto Schiavinatto Lopes
Luiz Guilherme Castilho Martins
Marcelo Silva Ribeiro
Paulo Eduardo Papotti
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Ronie Carlos Serra

--

4

Sim

Alura

6

Caio Hansen Alvares Leite
David Basto Neto
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel
Fernanda de Carli Azevedo Oshiro
Maurício Rodrigues de Morais
Ronie Carlos Serra

--

6

Sim

Alura

6

Caio Hansen Alvares Leite
David Basto Neto
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel
Fernanda de Carli Azevedo Oshiro
Maurício Rodrigues de Morais
Ronie Carlos Serra

--

8

Sim

Alura

6

Caio Hansen Alvares Leite
David Basto Neto
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel
Fernanda de Carli Azevedo Oshiro
Maurício Rodrigues de Morais
Ronie Carlos Serra

--

4

Sim

Alura

6

6

6

8

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

Descobrir como se tornar uma pessoa mais efetiva.
Aprender a desenvolver sua liderança interpessoal.
Saber como desenvolver a comunicação empática.
Criar gatilhos para aplicar os princípios da cooperação.
Desenvolver estratégias para usar mais o princípio Ganha/Ganha.

6

Caio Hansen Alvares Leite
David Basto Neto
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel
Fernanda de Carli Azevedo Oshiro
Maurício Rodrigues de Morais
Ronie Carlos Serra

--

4

Sim

Alura

Gabinete da SETIC
Herbert Wittmann

Eficácia parte 2: Hábitos para sua proatividade

A equipe de gestão desta Coordenadoria
(Coordenador e Assistentes-chefes) precisam ser
capacitados nas melhores práticas de gestão de
TIC e de Pessoas, de modo a executarem suas
funções com excelência. Para o plano de 2021, está
sendo dado um foco prioritário na aquisição de soft
skills, que se mostraram imprescindíveis nesse
novo cenário de trabalho remoto.

04/11/2021

9

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

10

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

11

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

12

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

13

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

14

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

15

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

16

2022_ Setic_Lvto_capacitacoes

04/11/2021

17

