2ª ETAPA DO AULÃO PARA O CONCURSO DA MAGISTRATURA 2015

Edital 012/2015
Edital de inscrições para 2ª etapa do Aulão para o
Concurso da Magistratura do Estado de Santa
Catarina.

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 ingresso na 2ª etapa do Aulão para o Concurso da Magistratura 2015 a ser
ministrado na cidade de Florianópolis.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 O processo de inscrição dar-se-á no período de 25 de junho a 02 de julho
de 2015, da seguinte forma:
a) A primeira parte do processo de inscrição consiste em preencher a Ficha de
Inscrição;
b) A segunda parte do processo de inscrição consiste em efetuar o pagamento do
curso, por meio de depósito bancário na seguinte conta: Banco do Brasil, agência
3420-7, conta corrente 58198-4.
c) A terceira parte do processo consiste em imprimir a ficha de inscrição e
o comprovante de depósito, e encaminhá-los digitalizados para o
seguinte e-mail: secretaria@esmesc.org.br.
1.2 A confirmação da inscrição será informada por e-mail após o envio pelo interessado
da ficha de inscrição e do comprovante de depósito ao e-mail secretaria@esmesc.org.br.
1.3 A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação das condições
estabelecidas neste edital.

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 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 30 alunos, observandose a ordem de inscrição até o número de vagas disponíveis na 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 AULÃO
3.1. O Aulão tem como objetivo oportunizar a revisão do conteúdo de alguns pontos
previstos para a fase preliminar do concurso.
3.2 Datas: 03 e 04 de julho de 2015
3.3 Horários:
Sexta – das 19h às 22h30min
Sábado – 08h às 12h e das 13h às 17h
3.5 Carga/horária: 15 horas/aulas
3.6 Será concedida declaração de participação pela ESMESC, outorgado àqueles que
obtiverem presença mínima de (75% de frequência). 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$175,00 (cento e setenta e cinco reais)
Alunos e Ex-alunos da Esmesc recebem desconto de 10% no valor do curso.
3.7 Cronograma:

Data
Conteúdo
03/07/2015, sexta
Direito Tributário
04/07/2015, sábado Direito Empresarial
(manhã)
04/07/2015, sábado Direito Administrativo
(tarde)

C/H
5 h/a
5 h/a

Corpo docente
Msc. Carolina Sena Vieira
Msc. Moacir José Serpa

5 h/a

Dr. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo
e Silva

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Toda e qualquer informação ou comunicação de caráter geral será realizada via
Internet, junto ao 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 secretaria@esmesc.org.br.

Florianópolis, 25 de junho de 2015

Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva
Diretor Geral da ESMESC

