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FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

    

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO JUDICIAL  

    

Nome: ______________________________________________________  

   

Data de nascimento: __________________________________________  

   

Escolaridade (informar ano de conclusão):__________________________  

   

Profissão:___________________________________________________  

   

R.G.: _____________________  CPF: ____________________________  

   

Endereço: ___________________________________________________  

   

Telefone: ____________________Email:__________________________  

  

Gostaria de me candidatar a uma vaga na qualidade de: (  ) Servidor do TJPR; (  ) Magistrado do 

TJPR; (  ) Conciliador dos Juizados Especiais do TJPR; (   ) Voluntário do CEJUSC.   

  

Se servidor do TJPR, informar: Matrícula: __________________________  

Comarca: ________________ Lotação:____________________________  

  

Está designado para prestação de serviço extraordinário no  

CEJUSC?____ Qual (Cejusc)?___________________  

  

TERMO DE CIÊNCIA:  

  

O programa do curso é dividido duas etapas: a primeira, teórica, de 40 horas/aula, ministradas por 

instrutores credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça, seguida de etapa prática 

supervisionada, com carga horária mínima de 60 horas de participação em audiências de 

conciliação/mediação, sendo exigido 100% de frequência em ambas. A etapa prática (estágio 

supervisionado) é obrigatória para obtenção da certificação final e deve ser cumprida no prazo 

máximo de 01 (um) ano, conforme artigo 6º da Res. 03/2018.   

Neste sentido, declaro que estou ciente das etapas que compõem o curso, assim como de que o 

mediador e conciliador capacitado pelo NUPEMEC, deverá permanecer ativo nos cadastros dos 

Centros Judiciários ou Juizados Especiais onde cumpriu a etapa prática, de 12 (doze) à 24 (vinte e 

quatro) meses como voluntários, conforme disposto no art. 12 da Resolução NUPEMEC 03/2018.  

  

 

Nome do(a) candidato(a)  
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
  

1. Os meios consensuais são uma novidade?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

2. Qual a finalidade dos meios consensuais?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

3. O que é melhor: acordo ou sentença?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

4. O objetivo principal dos meios consensuais é reduzir o número de processos?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

5. Qual o papel do CNJ no tratamento adequado de conflitos?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

6. Qual o papel dos NUPEMEC e dos CEJUSC?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

7. Qual o papel do mediador/conciliador no processo de conciliação/mediação e no contexto da 

política pública nacional de tratamento adequado de conflitos?   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  

8. O que significa atuar com qualidade no exercício da função de conciliador/mediador?  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

  

  

9. O curso de capacitação é suficiente para o exercício da função de conciliador/mediador?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 


