INGRESSO NO CURSO DE REVISÃO INTENSIVA PARA A PRIMEIRA
ETAPA DO CONCURSO DA MAGISTRATURA DE SANTA CATARINA
Edital 001/2019

Edital de abertura das matrículas para
ingresso no CURSO DE REVISÃO
INTENSIVA PARA A PRIMEIRA ETAPA
DO CONCURSO DA MAGISTRATURA DE
SANTA CATARINA, em Florianópolis.

O Juiz Rudson Marcos, Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura do
Estado de Santa Catarina, em conformidade com o art. 21 do Regimento
Interno, faz saber a todos os interessados que estão abertas as matrículas para
CURSO DE REVISÃO INTENSIVA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO
CONCURSO DA MAGISTRATURA DE SANTA CATARINA a ser ministrado
na cidade de Florianópolis.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 A inscrição deve ser realizada até o dia 19 de fevereiro de 2019,
por meio eletrônico, obedecendo às seguintes orientações:
1.2 Preencher o formulário disponível no link: Inscrição Esmesc
1.3 Digitalizar os documentos abaixo e enviá-los para o e-mail da Esmesc
(esmesc@amc.org.br).
• fotocópia da carteira de identidade
• fotocópia do cartão do CPF
• fotocópia do comprovante de residência
1.4 Em seguida, preencher o contrato disponível no site da Esmesc, encaminhar
por e-mail devidamente preenchido, assinado, rubricado e após remeter cópia
digitalizada para o e-mail secretaria@esmesc.org.br, com recebimento até o dia
19 de fevereiro de 2019.
Cancelamento/Adiamento: O curso poderá ser cancelado ou adiado pela
Esmesc 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 58 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 na
turma (ver itens 2.1 e 2.3). Não alcançado o número mínimo de 30 (trinta)
matriculados, a Esmesc não confirmará a turma.
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 curso tem como objetivo oportunizar a revisão do conteúdo de alguns
pontos previstos para primeira etapa do concurso da Magistratura do Estado de
Santa Catarina.
3.2 Início das aulas: 22 de fevereiro de 2019
3.3 Horários:
Sexta – das 18h às 22h
Sábado – 08h às 12h e das 13h às 17h
3.5 Carga/horária: 84 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$1559,00 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais), divididos
em até 03 parcelas.
Alunos e Ex-alunos da Esmesc recebem desconto de 10% no valor do curso,
quando matriculados apenas em uma das etapas.
Alunos e Ex-alunos da Esmesc recebem desconto de 20% no valor total, caso
se matriculem para os Cursos de Primeira e Segunda etapas.
Alunos Externos recebem desconto de 10% no valor total, caso se matriculem
para os Cursos de Primeira e Segunda etapas.

3.7 Módulos:

Disciplina

Carga-Horária

Direito Penal

8 h/a

Direito Ambiental

4 h/a

Direito

Processual

8 h/a

Direito da Criança e

4 h/a

Penal

do Adolescente
Direito Tributário

4 h/a

Direito Empresarial

4 h/a

Direito do Consumidor

4 h/a

Direito

Processual

12 h/a

Civil
Direito Civil

12h/a

Direito Administrativo

8 h/a

Direito Eleitoral

4 h/a

Direito Constitucional
Total

12 h/a
84 horas-aula

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 secretaria@esmesc.org.br.
4.2.3 no endereço eletrônico oficial da Esmesc: www.esmesc.org.br

4.3 A existência de quaisquer débitos com a Esmesc não permite a realização
da matrícula no curso.
Florianópolis, 01 de fevereiro de 2019.

Juiz Rudson Marcos
Diretor-Geral da Esmesc

