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DATA E HORÁRIO: 17/10/2022, às 10h 

LOCAL: 
 

Plataforma ZOOM- Videoconferência 

REUNIÃO CONDUZIDA POR: 
 

Dr. Clauber Costa Abreu– Juiz Coordenador da Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão do TJGO 

TIPO DE REUNIÃO: 
 

Reunião com a instituição Obras Sociais do Centro Espírita Irmão 
Áureo – Osceia 

SECRETÁRIO (A): 
 

Adriana Mesquita 

PARTICIPANTES: Lista anexa 

ABERTURA: Aberta a reunião, o Juiz de Direito Clauber Costa Abreu agradeceu a presença de todos e 
iniciou a reunião com a apresentação da pauta.  

PAUTA: 

1.  Programa Com Viver em Goiânia 

 

Discussões: 

1º Inicialmente o Dr. Clauber expôs como funciona o Programa Com Viver e o objetivo de oportunizar à 
pessoa com deficiência a porta de entrada para o primeiro emprego, a experiência do Programa no 
Fórum Cível da comarca de Goiânia, onde pessoas com Síndrome de Down tiveram a oportunidade de 
experimentarem a primeira oportunidade de trabalho  como voluntários, Após, explicou que o Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás autorizou a remuneração de estágio para a continuidade do Programa, 
desde que o vínculo seja em forma de aprendizado, pois não impede nem suspende eventual 
recebimento de benefícios do Estado. Dessa forma, a contratação dos aprendizes com deficiências 
múltiplas deve ser por meio de empresa ou instituição terceirizada que detenha a expertise de inserção 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por esse motivo esta Comissão iniciou as tratativas 
com  a Osceia.  

No entanto, para início das tratativas é necessário uma proposta da Osceia para fornecer mão de obra 
de pessoas com deficiência para este Tribunal. 

2º A seguir, o servidor da Diretoria do Foro de Goiânia informou que são oferecidas vagas de garçom  
(serviço de copa), recepcionista, secretário e serviço administrativo em Escrivania. 

3º A representante da Osceia, a psicóloga Cecília, explanou a metodologia utilizada pela instituição para 
promover a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como a necessidade de 
um treinamento de 21 dias em ambiente simulado dentro da própria instituição Osceia, e que o 
treinamento inicial durante vinte dias é feito com um instrutor para no máximo sete pessoas, dessa 
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forma seria interessante ter vagas para grupos de sete pessoas em cada cargo.  

 Após esse período estariam aptos a iniciarem o trabalho nos ambientes do TJGO, da seguinte forma: 
quatro dias na semana de trabalho e um dia de formação  e acompanhamento. 

Informou, ainda, que o treinamento, ministrado pela Osceia, inclui habilidades profissionais; 
comportamentais e relação interpessoal e que para elaborar o plano de treinamento é necessário que 
seja feito um mapeamento das funções e do ambiente de trabalho oferecido. 

4º Os servidores Vinício e Carlos informaram que o Fórum Cível tem o mapeamento das atribuições dos 
cargos ofertados e irão  repassá-los à Cecilia, para que a Osceia possa fazer o estudo do cargo e 
compatibilidade com as deficiências das pessoas que poderão ser contratadas . 

DELIBERAÇÕES: 

1. Restou deliberado que a Cecilia fará visita técnica às instalações do Fórum Cível de Goiânia, 
acompanhada pelos servidores Carlos e Vinícius a fim de realizar o mapeamento das 
atividades profissionais que poderão ser ocupadas por aprendizes com deficiência; 

2. Após o mapeamento, a Osceia enviará a proposta de serviço terceirizado ao TJGO, no prazo 
dez dias.  
   

CONCLUSÃO: Finalmente, nada mais havendo a expor, o Juiz Clauber Costa Abreu agradeceu a 
colaboração de todos.  Eu, Adriana Mesquita, lavrei a presente ata, que será assinada digitalmente, em 
razão da realização de reunião na modalidade videoconferência. 

 
 

Lista de Participantes: 
 
Clauber Costa Aberu – Juiz de Direito Coordenador da Comissão Permanente  de Acessibilidade e 

Inclusão do TJGO 

Cecília Ferreira Borges Melo – Representante da Osceia 

Vinícius Camapum- Servidor da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia 

Carlos Henrique Vieira da Silva - Servidor da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia  

Adriana Mesquita – Assessora da Diretoria de Planejamento e Inovação – DPI 
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