CREDENCIAMENTO DE CONSULTORES PQTA 2021
A ANOREG/BR, com o objetivo de manter atualizada a cada edição do PQTA uma lista de
consultores de reconhecida competência no preparo dos cartórios para o Prêmio, instituiu o
Credenciamento Oficial de Consultores PQTA.
Serão consultores com formação específica dentro do contexto da atividade cartorária, legislação,
normas e check list utilizada no PQTA que integrarão uma lista que será disponibilizada no site
oficial do Prêmio.
Os novos consultores que queiram desenvolver tais competências e se tornarem credenciados,
poderão se inscrever em uma ação de formação, que inclui uma avaliação final. Já os consultores
parceiros da ANOREG/BR, que já possuem experiência em gestão em cartórios e suas
características, terão condições diferenciadas (análise curricular e avaliação).
O curso é constituído por 4 módulos, cujos objetivos gerais são:
Módulo I
Objetivos:
Apresentar uma visão geral dos Serviços Notariais e Registrais, apontando os aspectos mais
relevantes dos registros e tabelionatos e do Prêmio de Qualidade Total da Anoreg BR – PQTA.
Apresentar a evolução do PQTA 2021.
Conteúdo programático:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico do Serviço Notarial e Registral
Regulamentação Legal
Princípios Gerais da Atividade Notarial e Registral
Natureza dos Serviços
Delegação
Remuneração
Ingresso na atividade
Titulares e seus prepostos
Responsabilidade civil, administrativa e criminal
Incompatibilidades e impedimentos
Direitos e Deveres
Infrações disciplinares e penalidades
Fiscalização pelo Poder Judiciário
Escrituração
Ordem de serviço
Emissão de certidões
Conservação dos livros e do acervo
Fins dos Serviços
Funções do registrador e do Notário
Obrigações trabalhistas, fiscais e classistas
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•

Apresentação do PQTA 2021

Duração: 4 horas
Instrutor: Drª Maria Aparecida Bianchin

Módulo II
Objetivo:
Interpretação da ABNT NBR 15906:2021
Conteúdo programático:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escopo
Referências normativas
Termos e definições
Contexto do SNR
Liderança
Planejamento
Apoio
Operação
Avaliação de desempenho e Melhoria

Duração: 4 horas
Instrutor: Maurício Mota

Módulo III
Objetivo:
Apresentação o Checklist do PQTA 2021
Conteúdo programático:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estratégia
Gestão Operacional
Gestão de Pessoas
Instalações
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
Gestão Socioambiental
Gestão da Informatização e do Controle de Dados
Gestão da Inovação
Compliance
Inovação
Continuidade do Negócio
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*Regulamento PQTA 2021
Duração: 7 horas
Instrutor: Alberto Abukawa

Módulo IV
Aplicação da avaliação
Duração: 1 hora
Instrutor: Alberto Abukawa e Maurício Mota
Público-alvo:
Consultores PQTA
Data de realização:
O curso será realizado online, nos dias 15 e 16 de julho de 2021, das 9h as 18h.
Investimento:
Valores diferenciados por Categoria de Inscrição:
- Consultores R$ 800,00
- Parceiros ANOREG R$ 280,00 (Consultores parceiros da ANOREG que trabalham no âmbito dos
Sistemas de Gestão)
NOTA
O Credenciamento será atribuído aos Consultores (novos Profissionais a atuar neste âmbito) que
realizem o Treinamento completo com assiduidade e obtenham aprovação no Exame.
O formando será considerado como aprovado na avaliação escrita se obtiver, no mínimo, uma
classificação de 70% da cotação global do questionário e de 50% na cotação de cada módulo.
Contatos:
E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br
Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483

Faça aqui a sua inscrição

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br
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