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EDITAL Nº 40.2021/DDP/DGP, DE 08 de março de 2021.
MPT NA ESCOLA - Capacitação para o Enfrentamento ao Trabalho Infantil pela
Rede Pública e Privada de Ensino
Turma 2/2021
A Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, com base na
delegação que foi conferida pela Portaria 1444.2020, comunica o período de
inscrição e realização do curso EAD “MPT NA ESCOLA - Capacitação para o
Enfrentamento ao Trabalho Infantil pela Rede Pública e Priva da de Ensino - Turma
2/2021”, conforme as condições descritas a seguir.
1. REALIZAÇÃO
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do
Adolescente e Seção de Formação e Capacitação/Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas – DDP/DGP/PGT.
2. OBJETIVO DO CURSO
O treinamento propõe a discussão com a sociedade, a partir do universo escolar,
acerca dos mitos e das verdades do trabalho infantil. Tem por objetivo atender as
principais ações da COORDINFÂNCIA, buscando ampliar o número de pessoas
capacitadas a tratar o tema de enfrentamento do trabalho infantil.
3. INSCRIÇÃO, PERÍODO DE REALIZAÇÃO E CARGA-HORÁRIA
As inscrições estarão abertas no período de 12 a 21 de março de 2021, conforme
os procedimentos descritos no item 6 deste edital, ou até atingir o limite máximo de
vagas.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA MEDEIROS RAMALHO em 08/03/2021, às 17h53min36s (horário de Brasília).
Endereço para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=5924368&ca=5FB3HYN7ZW3KNK14

Processo: PGEA 20.02.0001.0001030/2021-35
Partes: Interessado(s): Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, Seção de
Formação e Capacitação
Assunto: TEMAS: 01.03.10.02.01. - Curso / Treinamento Promovido pela Instituição

O curso será realizado no período de 24 de março até 23 de abril de 2021 e terá
a carga horária de 20h.
4. METODOLOGIA

O conteúdo programático do curso encontra-se no Anexo I do presente edital.
5. PÚBLICO-ALVO, NÚMERO DE VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Essa ação de capacitação é destinada prioritariamente às professoras e
professores, educadoras e educadores das redes pública e privada de ensino.
Serão ofertadas 2000 (duas mil) vagas para o público geral e 1000 (mil) vagas
para parcerias estratégicas do MPT. A seleção será por ordem de inscrição e, caso
as vagas destinadas às parcerias não seja completadas, poderão ser
disponibilizadas para o público em geral.
6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
1º Passo: Acesse o link: https://cutt.ly/cursomptnaescolat2
2º Passo: Preencha todos os campos.
3º Passo: Aguarde a confirmação da inscrição até dia 23 de março de 2021,
no e-mail cadastrado.

7. CERTIFICAÇÃO
Ao final do curso, o certificado somente poderá ser emitido após o preenchimento
do questionário de reação, no prazo informado na plataforma EADMPT. Para ser
considerado aprovado(a), o(a) participante deverá ter nota mínima de 70
(setenta) no curso.
8. RESPONSABILIDADES
Ao se inscrever no curso a aluna e o aluno se compromete a acessar a plataforma
EADMPT e completar as atividades no prazo informado.
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O curso será realizado na modalidade a distância, por meio de atividades
interativas que estimulem a participação do(a) aluno(a) e a contextualização teóricoprática. As atividades ocorrerão no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da
plataforma EAD do MPT, acompanhadas pela tutoria, que terá como principal
atividade dar o suporte aos(às) alunos(as) no processo de construção do
conhecimento, utilizando métodos e recursos disponíveis no AVA.

O formulário de inscrição visa registrar a manifestação livre, informada e
inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais
para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Solicitação de informações adicionais poderão ser encaminhadas para o email pgt.ead@mpt.mp.br da Seção de Formação e Capacitação do DDP/DGP.
Dúvidas acerca do processo seletivo e demais procedimentos relacionados ao
curso, serão encaminhadas e deliberadas pelo Diretor de Gestão de Pessoas do
MPT.
Brasília, 08 de março de 2021

Assinado Eletronicamente
ISABELA MEDEIROS RAMALHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópico 2 – Trabalho Infantil
a) Conceito
b) Mitos e verdades
c) Prejuízos advindos do trabalho infantil
MÓDULO II
Tópico 1 – Medidas de combate ao trabalho infantil. Projeto estratégico
Resgate a Infância
a) Eixo Políticas Públicas
b) Eixo Profissionalização
c) Eixo Educação – MPT na Escola
Tópico 2 – O MPT na Escola
a) Como funciona
b) Atividades a serem propostas em sala de aula
c) Prêmio MPT na Escola
MÓDULO III
Vídeos e Webinários
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MÓDULO I
Tópico 1 – O Ministério Público do Trabalho
a) Conceito
b) Metas institucionais do MPT
c) Modos de atuação do MPT
c.1) Modo de atuação investigativo
c.2) Modo de atuação promocional

