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Justiça Federal lança programa HubJus de Inovação
Em um ambiente de constantes mudanças tecnológicas e sociais, mais do que se empenhar em
cumprir a missão de servir à sociedade, tem se mostrado necessário desenvolver habilidades
que possibilitem às instituições públicas criar soluções para os desafios que se impõem, tendo
sempre como objetivo maior a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.
Com esse intuito, a Justiça Federal do Espírito Santo lança nesta quinta-feira, 13/9, o Programa
de Inovação – HubJus, que proporcionará aos participantes conhecer, na prática, métodos que
possibilitem o melhor entendimento dos problemas, a criação compartilhada (co-criação) de
soluções e a prototipação de novos serviços e fluxos de trabalho.
O HubJus um programa de capacitação a ser ministrado pela empresa catarinense WeGov,
especializada em inovação no setor público. O programa da WeGov foi criado para ajudar a
Administração Pública a encontrar soluções para seus problemas e a fazer mais com menos
recursos, utilizando-se de ferramentas simples que trazem muitos resultados.
A capacitação é aberta a magistrados, servidores, estagiários e terceirizados que atuam na
Justiça Federal, além de representantes de outras instituições públicas ou privadas que
tenham interesse em participar – OAB, faculdades, bancos, conselhos, dentre outros.
As atividades vão até dezembro, na sede da Justiça Federal, em Vitória (Av. Marechal
Mascarenhas de Moraes, 1877, em frente à Rede Gazeta). As vagas são limitadas.
Programação
Evento de Lançamento | 13/09 | 17H ÀS 19H
Introdução ao Design Thinking 14/09 | 09H ÀS 18H

HubJus 1 – Módulo para Imersão 03/10 | 09H ÀS 18H
04/10 | 09H ÀS 11H
HubJus 2 – Módulo para Ideação 04/10 | 11H ÀS 18H
05/10 | 09H ÀS 13H
HubJus 3 – Módulo para Prototipação 08/11 | 09H ÀS 18H
09/11 | 09H ÀS 13H
Evento de Encerramento | 07/12 | 14H ÀS 18H
Mais informações: inovar@jfes.jus.br

