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Oficio Circular n° \U11/2012-DIP

Aos Senhores Magistrados

Prezado (a) Senhor(a),

n
Goiânia, •1 de julho de 2012.

Sirvo deste para informar que a orregedoria Nacional de Justiça
disponibilizou curso virtual de aperfeiçoamento par juizes e servidores que atuam na
área da Infância e Juventude , ou seja , aos usu rios dos Cadastros Nacionais da
Infância e Juventude (Cadastro Nacional de Adoção, Cadastro Nacional de Crianças e
Adolescentes Acolhidos e Cadastro Nacional de Ac olescentes em Conflito com a Lei),
conforme Oficio-Circular n° 059/CNJ/COR2012 ane o.

Esclarece que o referido curso e ta disponível por meio do link
www . cni . ius . br/corporativo , com as seguintes instru ões:

• incluir a senha pessoal e intran ferível para acesso ao sistema;
• clicar sobre o nome de qualque dos sistemas mencionados;
• clicar sobre o campo "Treiname nto",
• seguir as orientações indicada s .

Oriento os magistrados com competên ia na área da Infância e Juventude
a inscreverem -se no referido curso ou , não seno possível, designar servidor ou
servidores preferencialente estáveis para a referida apacitação.

Atenciosamente,

DesembargadoraBEAtkIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria - Gera da Justiça
Diretoria de Admini tração e Operações
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Gabinete da Corregedoria

Ofício-Circular n° 059 /CNJ/COR/2012

A Sua Excelência a Senhora
Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Prasilia, 19 de julho de 2012.

Excelentíssima Senhora Corregedora-( eral,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, in rmo que esta Corregedoria

Nacional de Justiça disponibilizou, na presente data, curso virtual de

aperfeiçoamento para usuários dos Cadastros Nacio ais da Infáncia e Juventude

(Cadastro Nacional de Adoção, Cadastro Nacional e Crianças e Adolescentes

Acolhidos e Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei).

O referido curso está disponível por meio do link

www.cni.ius.br/corporativo, conforme instruções abai o:

- incluir a senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema;

- clicar sobre o nome de qualquer dos s sternas mencionados;

- clivar sobre o campo Treinamento";

- seguir as orientações indicadas.

Conto com a colaboração de Vossa Excelência para divulgação

desse treinamento aos juizes e servidores que a uam ria área da Infância e

Juventude.

Atenciosamente,
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