SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Seção de Educação a Distância

Curso Formação de Motoristas

OBJETIVO:
Padronizar os conhecimentos teóricos básicos necessários ao desempenho das atribuições gerais
dos Agentes de Segurança que desempenham a função de motorista no Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Módulo I - Legislação de Trânsito
• Módulo II - Direção Responsável
• Módulo III - Etiqueta Profissional para Agentes de Segurança e Motoristas
• Módulo IV - Normas do TRT4 Aplicadas à Segurança
CARGA HORÁRIA:
30 horas
DESENVOLVIMENTO:
O presente curso foi elaborado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Tendo em vista o formato do curso não foi possível realizar alterações, portanto poderá haver a
presença de informações e links inerentes ao TRT2.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada por meio de 04 questionários (um por módulo).
São permitidas somente DUAS tentativas para realizar cada módulo, portanto após a leitura do
conteúdo, responda ao questionário com calma e atenção. Será contabilizada a nota mais alta
atingida nas tentativas. Para ser considerado aprovado o estudante deverá alcançar a média de
aproveitamento igual ou superior a 70%.
ATENÇÃO!
1. Os conteúdos de cada módulo podem ser acessados inúmeras vezes, mas AS AVALIAÇÕES DE
APRENDIZAGEM SÓ PODERÃO SER RESPONDIDAS DUAS VEZES. Portanto, NÃO tente fazer a
AVALIAÇÃO DE APRENDIGAZEM se ainda não estudou os conteúdos integralmente.
Será computada, para efeito de nota do módulo, a nota mais alta alcançada nas tentativas.
Você poderá verificar a nota obtida nas Avaliações de Aprendizagem. Para consultá-la, você clica
em Notas (lado esquerdo da tela) e surgirá o relatório do usuário.
2. O QUIZ, tipo de questionário que aparece inserido no conteúdo, pode ser feito por você quantas
vezes desejar e não vale nota, já que a função do quiz é orientar sua aprendizagem a fim de deixálo mais preparado para a avaliação de aprendizagem.

AVALIAÇÃO DO CURSO:
Ao final do curso o participante deverá responder a Avaliação de Reação.
CERTIFICADO:
Terá acesso ao certificado o servidor que tenha média de aproveitamento igual ou superior a 70% e
tenha respondido ao questionário de Avaliação de Reação.

