Segurança Judiciária na
Justiça Eleitoral:
planejamento e atuação em
eleições
Modalidade a Distância

1. Apresentação

A CONTRESEG é uma empresa de referência na capacitação e desenvolvimento profissional
de Agentes de Segurança Judiciária de todo o Brasil pela excelência de seus cursos
presenciais na área de Segurança. Os instrutores são altamente capacitados e com profundo
conhecimento sobre a realidade da Segurança Judiciária, configurando-se em um grande
diferencial dos cursos.
A CONTRESEG reafirma seu compromisso com a evolução da Segurança Judiciária ao
ampliar seu portfólio de cursos para contemplar a modalidade de EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.
Tendo em vista a crescente demanda por cursos de formação para Agentes de Segurança
Judiciária, inclusive para percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), a
importância de minimizar os custos financeiros, diretos e indiretos, para a Administração dos
cursos presenciais, a necessidade de ampliar o acesso a uma capacitação de qualidade
para Agentes de Segurança de todo o Brasil e, sobretudo, a adequação à Resolução 159,
de 12 de novembro de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre as
diretrizes financeiras e administrativas para formação de magistrados e servidores do Poder
Judiciário. Essa Resolução prevê em seu Artigo 15 que “deverá ser priorizado o uso da
educação a distância como forma de melhor aplicação de recursos públicos”.
A CONTRESEG possui a chancela de Atestados de Capacidade Técnica em educação a
distância emitidos por órgãos da Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, comprovando o
compromisso com a qualidade do serviço prestado.

2. Órgãos que contrataram com a CONTRESEG na modalidade a distância
Tribunal Eleitoral de Rondônia
Tribunal Eleitoral de Alagoas
Tribunal Eleitoral do Piauí
Tribunal Eleitoral do Maranhão
Tribunal Eleitoral de Santa Catarina
Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região
Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região
Tribunal Regional do Trabalho 22ª Região

3. Objetivos do Curso:
O curso tem por objetivo propiciar ao Agente de Segurança Judiciária lotado na Justiça
Eleitoral condições técnicas e operacionais para realização de seu trabalho com excelência no
contexto específico dos períodos eleitorais. Seja no âmbito do planejamento das ações,
passando pela atuação no pleito eleitoral e pelas demandas posteriores à Eleição.
Serão abordados 3 temas primordiais para atuação da Segurança Judiciária, de modo a
permitir aos participantes domínio sobre os conceitos fundamentais do ramo da segurança
eletrônica, propiciar o domínio sobre técnicas modernas de inteligência e contra-inteligência
para subsidiar o planejamento e as ações na área da segurança vinculadas ao Pleito Eleitoral.
4. Metodologia e Dinâmica do Curso


O curso será realizado totalmente a distância pela plataforma de e-learning Moodle, na

página

de

educação

a

distância

da

CONTRESEG

(http://ead.contreseg.com/login/index.php).


O curso é composto de 03 disciplinas, aborda conteúdos relacionados à atuação do

Agente de Segurança Judiciária, de modo a desenvolver habilidades e competências
necessárias para o bom desempenho profissional.


A avaliação de desempenho em cada disciplina será pautada pela observância da

participação nas atividades propostas, interação com os demais participantes do curso e
realização de tarefas.


Ao final de cada disciplina do será exigida a realização de uma atividade que

contemple a aplicação dos conteúdos abordados ao contexto de trabalho.


As estratégias de ensino valorizarão o estímulo ao debate e à reflexão crítica acerca da

realidade profissional de cada participante.


Os recursos utilizados serão:









Fórum
Estudos de caso
Análise de ambientes reais
Vídeos
Apostilas, Artigos
Questionários

Para cada Disciplina será designado um instrutor/tutor com notável conhecimento na

área e amplo conhecimento sobre a realidade da Segurança Judiciária.

5. Conteúdo Programático
5.1 Curso a distância
Disciplinas

Conteúdo programático

1.

Horas/aula

Conceito.
1.1 História da Inteligência no Brasil
1.2 A Atividade de Inteligência no Poder Judiciário.

2. Tipos de conhecimento produzidos pela
I – Atividade de
Inteligência no
Poder Judiciário

inteligência.
2.1 Documentos de inteligência.
3. Fontes de dados.

10h/a

4. Princípios.
5. Metodologia da produção do conhecimento.
6. Contrainteligência.
7. Engenharia Social.
7.1 Contraengenharia social.

1. Tecnologias de segurança aplicáveis ao Poder
Judiciário
2. Sistema de controle de acesso, circulação e
II - Segurança
Eletrônica

permanência
3. CFTV – Circuito Fechado de Televisão – tipos e

10h/a

modelos de câmeras e aplicações táticas
4. Legislação aplicada à segurança eletrônica no Poder
Judiciário.
III –
Planejamento e
Atuação da
Segurança
Judiciária em
Eleições

1. Gestão de Riscos no acondicionamento e transporte de
urnas eletrônicas
2. Planejamento Operacional de Missão
2.1. elaborar Plano de Ação

10h/a

3. Atuação em conjunto com forças de Segurança
Pública
4. Planejamento de Segurança de Magistrado em dias de
Eleição.

CARGA HORÁRIA TOTAL

30h/a

5.2 Teste de Condicionamento Físico
Os testes avaliarão: I) capacidade aeróbica ou cardiorrespiratória II) força/resistência muscular
de membros superiores e III) resistência muscular localizada (musculatura abdominal)
Serão aplicados, respectivamente, os testes de Cooper (12 minutos), Teste de Flexo-Extensão
de Cotovelos e Teste Abdominal.
Ao final dos testes será disponibilizado ao TRE-RR um Relatório constando os resultados dos
Testes e classificando os participantes como Aprovado ou Reprovado.
a – Recursos Materiais
Os recursos listados abaixo serão disponibilizados pela contratada
Desfibrilador Externo Automático (DEA) com operador habilitado no manuseio
Colchonete (higienizados antes de cada uso)
Cronômetro
Apito
Balança
Prancheta
Caneta
Ficha de anotação dos resultados
Pista de Atletismo (400m) ou espaço semelhante.

6. Participantes
03 participantes.

7. Realização do Curso
Data a definir

8. Investimento:
Carga Horária

Valor para 02 alunos

Curso a distância

30h

R$ 1.390,00

Teste de Condicionamento Físico

02h

R$ 5.300,00

Disciplina

Valor TOTAL

R$ 6.690,00 (Seis mil seiscentos e noventa reais)

9. Pagamento
Já estão inclusas as despesas com impostos, taxas e contribuições incidentes sobre a
contratação. A proposta tem validade de 06 (seis) meses.
Formas de Pagamento:
Por meio de Nota de Empenho em favor da CONTRESEG – Consultoria e Treinamento em
Segurança, CNPJ 14455986/0001-07 ou por transferência bancária – Banco do Brasil,
Agência. 0826-5, Conta-Corrente 43767-0. Ambas após a confirmação da inscrição
10. Contatos
CONTRESEG - Consultoria e Treinamento em Segurança
SBS, Quadra 02, Bl. E, Sala 206, R07 – Ed. Prime – Brasília/DF – CEP 70070-120
CNPJ: 14455986/0001-07
E-mail: contato@contreseg.com
Telefones: (61) 4063-9560
(61) 99873-7826 (Luciano Lopes – Coordenador de Educação a Distância)
setembro de 2020

