Edital 016/2017
Edital de prorrogação de prazo de inscrições para
a Revisão Intensiva para a 2ª Etapa do Concurso
da
Magistratura
Catarinense
2017,
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 foram
prorrogadas as inscrições para a Revisão Intensiva para a 2ª Etapa do
Concurso da Magistratura Catarinense 2017 a ser ministrada na cidade de
Florianópolis.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 O processo de inscrição dar-se-á até o dia 24 de julho 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, fotocópia digitalizada do Contrato de Prestação de
Serviço, devidamente preenchido, RG e CPF e enviá-los para o e-mail:
esmesc@amc.org.br. Em seguida, os documentos devem ser enviados, via correio,
para Esmesc, com endereço na Rua dos Bambus, 116, Itacorubi, Florianópolis/SC,
CEP 88034570.
c) A terceira parte do processo de inscrição consiste em efetuar o pagamento do
boleto bancário (com vencimento para o dia 26 de julho), que será enviado para o email 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 60 vagas.
2.2 A turma será formada, necessariamente, com um mínimo de 35 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. A Revisão Intensiva para a 2ª Etapa do Concurso da Magistratura Catarinense
tem o objetivo de possibilitar aos candidatos ao Concurso da Magistratura do Estado
de Santa Catarina a oportunidade de revisar o conteúdo previsto para a referida
etapa, relembrando conceitos dos pontos mais importantes que podem ser
questionados na prova. As aulas serão objetivas e ministradas em ritmo de “revisão
pontual”.
3.2 Início das aulas: 28 de julho de 2017
3.3 Horários:
Sexta – das 19h30 às 22h30min
Sábado – 08h30 às 12h e das 13h às 17h
3.5 Carga/horária: 36 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.
3.6 Investimento:
Valor do curso: R$409,00 (quatrocentos e nove reais). Alunos e Ex-alunos dos
Módulos I, II ou da Residência Judicial da Esmesc recebem desconto de 5% no valor
do curso.
3.7 Cronograma:

EAD - Curso de Sentença
Cível descomplicada (5h)

Juíza Quitéria Tamanini Mestre em Direito (UFSC).
Vieira Péres
Professora da Esmesc e da FURB.
Juíza de Direito em Santa Catarina.

Sentença Cível (12h)
28 de julho, sexta-feira
29 de julho, sábado
Aulas presenciais
Ética e Estatuto Jurídico da Desembargador
Magistratura Nacional (4h)
Celso Tomazini
04 de agosto, sexta-feira
Aulas presenciais

Mestre em Direito (UFSC).
Professora da Esmesc e da FURB.
Juíza de Direito em Santa Catarina

Volnei Mestre em Direito (Univali).
Professor da Esmesc e da
Academia Judicial. Desembargador
do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina.
Filosofia do direito, Teoria Juiz Orlando Luiz Zanon Doutor em Direito (Univali).
geral do direito e da política Junior
Professor da Esmesc, da Academia
e Sociologia do direito (8h)
Judicial e da Univali. Juiz de Direito
05 de agosto, sábado
em Santa Catarina.
Aulas presenciais
Sentença Penal (12h)
Desembargador
Jaime Mestre em Direito (Univali).
11 de agosto, sexta-feira
Ramos
Professor da Esmesc e da
12 de agosto, sábado
Academia Judicial. Desembargador
Aulas presenciais
do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina.

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, 19 de julho de 2017.

Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva
Diretor-Geral da Esmesc

Revisão Intensiva para a 2ª Etapa do Concurso da Magistratura
Catarinense 2017
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:
LOCAL DE TRABALHO:
TELEFONE:
OBSERVAÇÕES:
*Aluno ou Ex-aluno dos Módulos I, II ou da Residência Judicial da Esmesc ( )
Público externo ( )
*OBSERVAÇÃO: CAMPOS OBRIGATÓRIOS, FAVOR PREENCHER DE FORMA
LEGÍVEL

__________________________
Assinatura

