QUAIS INFORMAÇÕES DEVEM SER
ENCAMINHADAS AO CSJT PARA O
CADASTRO DOS INSTRUTORES?

O QUE É E PARA QUE SERVE?
Esta iniciativa é um reconhecimento do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho aos conhecimentos e
habilidades profissionais dos servidores que atuam como
instrutores e que notoriamente prestam um serviço de
excelência ao Judiciário Trabalhista.

1.
2.

Dessa forma, dá-se visibilidade a estes servidores,
favorecendo o uso da instrutoria interna como
instrumento na escolha de profissionais especializados
para realização de ações de capacitação.

CRITÉRIOS PARA CADASTRO
Os critérios para que o servidor integre o Cadastro
Nacional de Instrutores da Justiça do Trabalho - CNI-JT
são os seguintes:
1.
2.

Servidor em exercício ou aposentado nos órgãos da
Justiça do Trabalho;
Ter atuado como instrutor interno na área de
conhecimento requerida e obtido no mínimo 80% de
aprovação na Avaliação de Reação dos cursos
ministrados.

PARA ONDE DEVERÃO SER
ENCAMINHADOS OS PEDIDOS DE
INCLUSÃO DE SERVIDORES NO CNI-JT?
Exclusivamente para o e-mail ead@csjt.jus.br.

COMO FAZER UMA CONSULTA NO
CADASTRO NACIONAL DE INSTRUTORES
DA JUSTIÇA DO TRABALHO?
O CNI-JT pode ser acessado da seguinte forma:
1.

QUEM PODE INDICAR O INSTRUTOR?
As unidades de Gestão de Pessoas e as Escolas Judiciais
dos órgãos da Justiça do Trabalho são responsáveis pelo
envio das informações dos instrutores ao CSJT.

QUEM CADASTRA OS INSTRUTORES?
O CSJT é responsável pela conferência dos documentos
enviados pelos TRTs e também pelo cadastro dos dados
do instrutor no Ambiente Virtual de Aprendizagem do
CSJT.

Currículo padronizado pelo CSJT, conforme modelo
anexo;
Declaração emitida pela área competente do TRT
quanto ao mínimo de 80% de aceitação do instrutor
pelos alunos do curso, medida pela Avaliação de
Reação, conforme modelo anexo.

2.

Por meio do menu principal na página do Ambiente
Virtual de Aprendizagem do CSJT
http://ead.csjt.jus.br ou
Diretamente, pelo endereço
http://ead.csjt.gov.br/course/view.php?id=105

É PRECISO USUÁRIO E SENHA PARA
ACESSAR O CNI-JT?
Sim. As unidades de Gestão de Pessoas de cada Tribunal
da Justiça do Trabalho receberão senha de acesso ao
cadastro.

COMO ENCONTRAR UM INSTRUTOR?
Encontrar um instrutor é uma tarefa bem simples. Há
duas formas: a primeira é mediante a lista de instrutores
para determinado assunto (ou Eixo Temático); a outra
forma é fazer uma busca utilizando palavras-chave.
Explicaremos as duas formas.
1.

2.

Fazendo uma busca usando palavras-chaves
Para fazer uma busca usando palavras-chaves, entre
no CNI-JT, e na tela principal, no lado direito, há um
campo para preencher com a palavra-chave. Digite
a palavra pretendida e clique no botão “Buscar no
fórum”:

Procurando na lista de eixos temáticos
Para abrir a lista de eixos temáticos, acesse o CNI-JT,
depois clique no campo à esquerda, segundo a
figura abaixo:

Em seguida você será redirecionado para a tela de
resultados da busca. Aparecerão os tópicos
relacionados às palavras-chaves escolhidas. Se a
lista de instrutores não aparecer, clique em “Veja
esta mensagem em seu contexto”.
Em seguida aparecerá a lista de eixos temáticos
(coluna Tópicos):

Clique em um eixo temático e veja a lista de
instrutores cadastrados relacionados ao eixo
temático escolhido:

