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DO PLANEJAMENTO PARA 2021 

 
 
 
 
 
JULHO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 
Reunião estratégica para 
planejamento das ações 
do Comitê 

23 de julho Membros do Comitê Planejamento das ações 
a serem retomadas pelo 
Comitê no segundo 
semestre de 2021

 
AGOSTO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 
Conscientização e 
acompanhamento da 
retomada gradual ao 
trabalho presencial 

Durante todo o mês 
de agosto  

Magistrados, 
Servidores, 
Terceirizados e 
Estagiários 

Acompanhar a 
retomada presencial 
conforme autorizações 
emanadas pela 
Presidência do Tribunal, 
atendendo aos 
percentuais mínimos de 
retorno, bem como a 
humanização deste   

 
 
SETEMBRO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 
Webinário  Setembro 
Amarelo  
mental do trabalhador 
e prevenção ao 

 

17 de setembro Magistrados, 
servidores, 
terceirizados, 
advogados e publico 
externo 

Evento virtual com 
juristas e psicólogos em 
alusão ao Setembro 
Amarelo  Mês dedicado 
à prevenção do suicídio 

Distribuição de brindes 
relacionados à 
ergonomia e cartilhas 
de conscientização 
acerca do trabalho 
seguro 

A partir do dia 20 de 
setembro  

Magistrados e 
servidores 

 

 
OUTUBRO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 

repercussões 
psicológicas nos 
trabalhadores 
acometidos pela 
COVID-19 a médio e 

 

08 de outubro Magistrados, 
servidores, 
terceirizados, 
advogados e publico 
externo 

Evento virtual com 
juristas e psicólogos para 
debate acerca das 
repercussões 
psicológicas nos 
trabalhadores 
acometidos pela COVID-
19 a médio e longo prazo 

 
 
 



 4 

NOVEMBRO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 
Campanha de 
avaliação da 
readaptação de 
magistrados, 
servidores, 
terceirizados e 
estagiários ao trabalho 
presencial 
 

Durante todo o mês de 
novembro  

Magistrados, 
servidores, 
terceirizados e 
estagiários 

Ações em conjunto com 
o Serviço Médico e 
Presidência para avaliar 
os impactos e a 
readaptação do público 
interno à retomada 
presencial das atividades 

 
DEZEMBRO 
 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO-ALVO DESCRIÇÃO 
Webinário de 
encerramento das 
atividades do Comitê 
em 2021 

A definir Magistrados, 
servidores, 
terceirizados, 
advogados e publico 
externo 

Evento virtual com 
juristas e psicólogos para 
debate acerca de tema a 
ser sugerido pelos 
magistrados e servidores 
após consulta pública 

 


