
PROGRAMA DE BOLSAS ESMESC
Edital 001/2022

Edital para o Programa de Bolsas da Escola
Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina (Esmesc).

O Juiz Maximiliano Losso Bunn, Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura
do Estado de Santa Catarina (Esmesc), em cumprimento ao que dispõe o art. 1º da
Portaria nº 009/2021 da Esmesc, faz saber a todos os interessados as regras para
participar do Sorteio do Programa de Bolsas da Escola Superior da Magistratura do
Estado de Santa Catarina (Esmesc).

1. Das Regras
1.1 Compartilhar nos stories do instagram do candidato, no período de 14 a 24 de
janeiro de 2022, (via texto ou vídeo) uma dica de como se prepara para o Concurso
da Magistratura, obedecendo às seguintes orientações:
a) Usar as duas ## abaixo e marcar a Esmesc @esmescoficial

#JornadaParaOConcurso
#EuVouComAEsmesc

1.2 É valido apenas um post por pessoa.
1.3 A Esmesc vai repostar todas as dicas no @esmescoficial entre os dias 14 e 24
de janeiro de 2022, até às 23h59.
1.4 É de responsabilidade do candidato o cumprimento de todas as etapas para
participação do sorteio.
1.5 A Esmesc não se responsabiliza por problemas de ordem técnica que impeçam
o candidato de participar do sorteio, sendo de inteira responsabilidade do candidato
verificar se a sua postagem foi realizada corretamente.
1.6 Para participar da campanha, é necessário seguir o perfil da @esmescoficial no
instragram.
1.7 A Esmesc não irá republicar em seu perfil posts que violem as diretrizes do
instagram. (https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119)

2. Da Bolsa
2.1 Será oferecida 01(uma) bolsa com desconto de 50%(cinquenta por cento), nas
parcelas do Módulo a ser cursado pelo candidato.
2.2 A bolsa é válida para novos alunos com ingresso em 2022.

https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119


3. Do Sorteio
3.1 O sorteio da bolsa será realizado de forma eletrônica, no dia 25 de janeiro de
2022, e publicado nas redes sociais da Esmesc. O sorteio será realizado da seguinte
forma:
a) Por meio eletrônico;
b) Farão parte do sorteio os endereços do instagram das postagens publicadas;
c) Serão sorteados três endereços: 1º será o beneficiado da Bolsa; 2º e 3º
serão suplentes, caso ocorra a desistência o suplente será chamado a ocupar a vaga.
3.2 O vencedor poderá escolher utilizar a bolsa para cursar o Módulo Conteúdos
Jurídicos ou o Módulo Práticas Jurídicas.

4. Da Matrícula
4.1 O sorteado, deve realizar a matrícula obedecendo o disposto no Edital
referente a turma em que será realizada a matrícula, no prazo estabelecido para a
concessão do benefício.
4.2 A matrícula deve ser realizada até o dia 10 de fevereiro de 2022, caso o
beneficiado não a realiza nesse período, será considerado desistente e o suplente
será chamado para receber o benefício.

5. Do Cronograma

Data Etapa

14/01/2022 a
24/01/2022

Compartilhar dica no
stories do instagram

25/01/2022 Sorteio da Bolsa de
Estudos

10/02/2022 Prazo para a realização da
matrícula

6. Disposições Gerais
6.1 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, via endereço do candidato indicado no instagram.

6.2 A existência de quaisquer débitos junto a Esmesc não permite a realização  da
matrícula no curso.

http://www.esmesc.org.br/


Florianópolis, 11 de janeiro de 2022.

Juiz Maximiliano Losso Bunn
Diretor-Geral da Esmesc


