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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

Matéria "8 de março: No 
TRT-SC, percentual de 
mulheres com cargos de 
confiança é maior que no 
público masculino"  

2020 
Igualdade de 
gênero 

Divulgar que das 637 servidoras do 
TRT-SC, 523 (82%) ocupam função ou 
cargo em comissão. Os dados são do 
relatório emitido pelo Comitê de 
Incentivo à Participação Feminina 
Institucional, criado em 2019 pelo 
Tribunal para, além de outras 
atribuições, preservar a distribuição 
equânime entre homens e mulheres 
nas FCs e CJs. 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

Matéria "Dia da Mulher: 
Presidente doa livro sobre 
Assédio Sexual à Escola 
Judicial e Biblioteca do 
Tribunal" 

2020 
Igualdade de 
gênero 

O Dia Internacional da Mulher deve ser 
visto como um dia de reflexão sobre os 
direitos humanos, conquistas e luta por 
igualdade de gênero e respeito aos 
direitos das mulheres. 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

Vídeo: "Programa discute 
saúde e sexualidade da 
mulher"  

2020 
Igualdade de 
gênero 

Para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, o programa Saúde em Pauta 
entrevistou a ginecologista Mikely Byala 
de Oliveira Battistella, que respondeu 
às principais dúvidas sobre saúde e 
sexualidade da mulher após os 40 
anos. 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

Matéria "Comitê vai avaliar 
participação feminina no 
Tribunal a cada seis 
meses"  

2020 
Igualdade de 
gênero 

Divulgar que aa Justiça do Trabalho de 

Santa Catarina, está mantida a 
equidade na distribuição de cargos em 
comissão e funções comissionadas 
entre servidores homens e mulheres, 
principalmente quando observado o 
quantitativo de mulheres do quadro. A 
informação consta em relatório do 
Comitê de Incentivo à Participação 
Feminina Institucional. 
 

-------------------------------------- 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

"Palestra "Participação 
Feminina no Judiciário - 
elementos conceituais 
para reflexão" 

2020 
Igualdade de 
gênero 

Divulgar a importância desse assunto, 
porque o próprio CNJ expediu a 
Resolução nº 255/2018, que 
estabeleceu a necessidade de reflexão 
sobre equidade de gênero no Poder 
Judiciário brasileiro.  

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 Curso Participação 
Feminina - 
Autoinstrucional  

2020 Igualdade de 
gênero 

Formação e aperfeiçoamento de 
servidores em análises fundamentais 
sobre a participação da mulher em 
diversas áreas da sociedade com base 
em estudos sociológicos, 
antropológicos, psicológicos e 
estatísticas e a importância de 
participação de toda a sociedade em 
busca de um equilíbrio e respeito entre 
os gêneros. 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

SEDUC / 
ESCOLA 

Mesa Redonda: 
Identidade de Gênero: uso 
do nome social no 
ambiente laboral e nas 
relações de trabalho 
(26/06/2020) 

2020 Nome Social Oportunizar a compreensão mais ampla 
sobre identidade de gênero, mais 
especificamente sobre o uso do nome 
social no ambiente laboral e nas 
relações de trabalho. 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

Secretaria de 
Comunicação 
Social 

Nome social é direito de 
todos e todas  

2020 Igualdade de 
gênero 

Informação sobre novo procedimento 
quanto à identidade pessoal 

-------------------------------------- 

ODS5 - Igualdade de 
Gênero 

TRT12 

Plano de Ação - Política 
Regional de Incentivo à 
Participação Institucional 
Feminina no TRT-12 

2020 
Igualdade de 
gênero 

Assegurar o compromisso deste 
Tribunal com a valorização e 
reconhecimento do trabalho feminino 
na Instituição, promovendo igualdade 
de oportunidades e a cultura da 
meritocracia. 
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