CAPACITAÇÃO DO SISTEMA MCA

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os, servimo-nos do presente para informar que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MPRJ, por intermédio
do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, do
Módulo Criança e Adolescente (MCA) e do Instituto de Educação Roberto
Bernardes Barroso (IERBB/MPRJ), irá disponibilizar vídeo aulas, através do
sistema de Ensino à Distância (EAD), visando à capacitação para utilização do
Sistema MCA, tendo em vista as restrições decorrentes da pandemia COVID-19.

Para ter acesso ao curso, o usuário deverá realizar a sua inscrição através
do link informado ao final desta mensagem e, no período de 24h, receberá um
e-mail do IERBB/MPRJ, com as orientações para acessar a plataforma. A
capacitação está dividida em tópicos, que poderão ser acessados pelos usuários,
quantas vezes forem necessárias para compreensão do conteúdo.

Após a conclusão da capacitação, o usuário responderá um questionário
de aferição de conteúdo, com 5(cinco) perguntas sobre o sistema MCA e, ao
final, receberá um certificado de conclusão do curso expedido pelo IERBB/MPRJ.

Obtido o certificado de conclusão, o usuário deverá encaminhá-lo ao email: gestor.mca@mprj.mp.br acompanhado dos seguintes documentos,
observando-se a natureza de suas atribuições:

- Funcionários de Serviços de Acolhimento (além do Certificado de
conclusão da vídeo aula):

A. Termo de Acesso ao MCA (disponível na plataforma do
IERBB/MPRJ).
B. Cópia da carteira de Classe para Assistentes Sociais e Psicólogos
e documento com foto para os demais cargos (CNH, identidade
etc.).
C. Ofício do Dirigente ou Coordenador da Instituição solicitando o
acesso.
D. Nomeação para o cargo (carteira de trabalho, contrato de
trabalho, ata de posse, portaria ou nomeação em D.O.).
- Conselheiros Tutelares (além do Certificado de conclusão da vídeo
aula):
A. Termo de Acesso ao MCA (disponível na plataforma do
IERBB/MPRJ).
B. Cópia da nomeação para o cargo de Conselheiro Tutelar.
C. Documento com foto e número do CPF (CNH, Identidade ou
funcional).
Clique no link abaixo e faça a sua inscrição:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lnjkyX_gzkSG
zS73hM2h23ALLWOkn8dHngUjAPwZikFURDZUTFRNUDlHSlVMQUM2
RjFTWlozQUpaOSQlQCN0PWcu

Em caso de dúvidas sobre a capacitação ou utilização do sistema, basta
contatar a equipe gestora do MCA:
E-mail: gestor.mca@mprj.mp.br
Tel.: (21) 2550.7341 ou (21) 2550-9642
Fax. (21) 2262-9779

Atenciosamente,

EQUIPE MCA

