Edital 017/2017
Edital de abertura de inscrições para o Curso de
Oratória: Tendências de Comunicação, em
Florianópolis.

O Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Diretor-Geral da Escola Superior
da Magistratura do Estado de Santa Catarina - Esmesc, em conformidade com o
artigo 21 do Regimento Interno, faz saber a todos os interessados que estão abertas
as inscrições para Curso de Oratória: Tendências de Comunicação, a ser ministrado
na cidade de Florianópolis.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 O processo de inscrição dar-se-á no período de 14 de setembro a 14
de outubro de 2017, da seguinte forma:
1.1.1 Por meio eletrônico, obedecendo as seguintes orientações:
a) A primeira parte do processo de inscrição consiste em acessar o endereço
eletrônico www.esmesc.org.br e, a partir do link específico, preencher a Ficha de
Inscrição;
b) A segunda parte do processo de inscrição consiste em juntar os seguintes
documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida, Contrato de presestação
de serviço/Esmesc, fotocópia do cadastro de pessoa física (CPF) e enviá-los para o email: esmesc@amc.org.br.
c) A terceira parte do processo de inscrição consiste em efetuar o pagamento do
boleto bancário (com vencimento para o dia 17 de outubro), que será enviado para o
e-mail do candidato pela secretaria da Esmesc, após receber os documentos da
inscrição.
1.1.2 Cancelamento/Adiamento:
O curso poderá ser cancelado ou adiado com 72h de antecedência da data prevista
para seu início. Na hipótese de cancelamento ou de adiamento do curso pela
Esmesc, serão devolvidos 100% do valor pago, mediante depósito na conta bancária
indicada pelo interessado. Se o cancelamento da matrícula for solicitado pelo
interessado com 72h do início do curso serão devolvidos 80% do valor pago. Depois
desse prazo não haverá devolução do valor pago.
2. DAS VAGAS
2.1 Destina-se a preencher 20 vagas.

2.2 A turma será formada, necessariamente, com um mínimo de 15 alunos,
observando-se a ordem de inscrição até o número de vagas disponíveis em cada
turma (ver itens 2.1 e 2.3).
2.3 Atingido o número de vagas oferecidas, as inscrições excedentes serão colocadas
em um cadastro de reserva para uma nova turma.
3. DO CURSO
3.1. O objetivo do curso de Oratória: Tendências de Comunicação é apresentar os
princípios básicos que regem as comunicações orais, mostrando a importância da
oratória para obtenção de apresentações com qualidade.
3.2 Aulas: 23 e 25 de outubro de 2017
3.3 Horários: das 13h30min às 16h30min
3.4 Local: sala de aula Esmesc
3.5 Carga/horária: 06 horas/aulas
3.6 Será concedida declaração de participação pela Esmesc, outorgado àqueles que
obtiverem frequência mínima de 75%. A declaração será enviada em até 15 dias
após o final das atividades ao e-mail do aluno.
3.7 Investimento: R$210,00 (duzentos e dez reais).
3.8 Cronograma:
Data
Conteúdo
Professor
A teoria: a comunicação verbal e não
23/10/2017,
Gabriel Henrique Collaço,
verbal,
expressão
corporal,
voz
e
fala
do
segunda-feira
Esp.

25/10/2017,
quarta-feira

orador; os vícios de linguagem, a
preparação para a fala; oratória, retórica e
eloquência.
A prática: laboratório de tendências de
comunicação; exercícios práticos com
metodologias ativas para a técnica de falar
em público.

Gabriel
Esp.

Henrique

Collaço,

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Toda e qualquer informação ou comunicação de caráter geral será realizada via
Internet, no endereço eletrônico oficial da Esmesc, www.esmesc.org.br e, se possível
e oportuno, pelo e-mail indicado no ato da inscrição.
4.2 Outras informações complementares poderão ser obtidas:
4.2.1 por meio do telefone (48) 3231 3045 – Florianópolis.
4.2.2 por e-mail, encaminhado para esmesc@amc.org.br.
Florianópolis, 14 de setembro de 2017.

Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva

Diretor-Geral da Esmesc
Oratória: Tendências de Comunicação
FICHA DE INSCRIÇÃO
* NOME:
* SEXO:
* DATA DE NASCIMENTO:
* TELEFONE RESIDENCIAL:

*TELEFONE CELULAR:

* ESTADO CIVIL:
* Nº RG:
* Nº CPF:
* E-MAIL:
* ENDEREÇO:
* CIDADE / UF:
* CEP:
PROFISSÃO:
TELEFONE:
*OBSERVAÇÃO: CAMPOS OBRIGATÓRIOS, FAVOR PREENCHER DE FORMA
LEGÍVEL

__________________________
Assinatura

