Melhores práticas na formação de juízes e
magistrados do Ministério Público
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Formação em gestão e liderança

Principais
Em Inglaterra e País de Gales, o Colégio Judicial está a desenvolver um
características: programa de desenvolvimento nos domínios da gestão e da liderança
para juízes de todas as jurisdições que tenham responsabilidades ao
nível da gestão e da liderança (juízes responsáveis pela gestão e
liderança - JGL). Na sequência de uma consulta com um grande número
de juízes superiores, recursos humanos judiciais e organismos externos,
foi lançado, em 2014, o primeiro programa. Cada programa terá a
duração aproximada de quatro meses e espera-se que seja executado
duas vezes por ano. Com capacidade para 25 juízes por programa, será
dada prioridade à colocação de juízes que tenham sido recentemente
nomeados para exercer funções de gestão ou liderança. O programa
contém módulos sobre temas tais como «Compreender a sua
organização, comunicar e trabalhar com outras organizações; Gestão de
pessoas e Gestão de si mesmo enquanto líder».
O programa dá ênfase à aprendizagem prática e à aplicação de
atributos e competências nos domínios da gestão e da liderança.
Utilizar-se-ão plenamente os recursos em linha e os conhecimentos
especializados internos (quer ao nível judicial quer ao nível da formação)
para garantir a pertinência ótima dos materiais e a relação custoeficácia.
Contactos
instituição

da Colégio Judicial
Ministério da Justiça, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
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Reino Unido
Telefone: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Endereço de correio eletrónico: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sítio Web: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
Outras
observações

Este programa é uma PRÁTICA PROMISSORA num estado de
desenvolvimento adequado. É provável que se assista a um crescimento
exponencial de tais atividades nos próximos anos.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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