PORTARIA Nº 3/2011
O Desembargador FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Diretor da Escola
Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), no uso de suas atribuições
legais, torna público para o conhecimento dos(as) interessados(as) que, de acordo com a
recente deliberação da Comissão de Seleção dos(as) candidatos(as) a vaga nos Cursos
de Especialização da ESMEC, objeto do Edital nº 1/2011, o novo calendário do
processo seletivo dos cursos ofertados em nível de pós-graduação lato sensu
ofertados pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC) e
destinados ao preenchimento de 360 (trezentos e sessenta) vagas com graduados e
concluintes em qualquer área do conhecimento, além de magistrados, promotores de
justiça, procuradores, defensores públicos, advogados, servidores públicos, seguirá as
novas regras regras e datas que adiante especifica:
Art. 1º Ficam alterados os artigos 15 e 16 do Edital nº 1/2011, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 15. O processo de seleção obedecerá o seguinte calendário:
PERÍODO
16 de novembro de 2010 a
16 de março de 2011
(Avaliações/
1ª fase:
homologação das inscrições
presenciais e pelos correios)
25 de março de 2011

DESCRIÇÃO
Inscrição na Secretaria da ESMEC, com
entrega
do
Histórico
Acadêmico
e
Curriculum Vitae ou Lattes impresso
(comprovado)
Inscrição via SEDEX com entrega do
Histórico Acadêmico e Curriculum Vitae ou
Lattes impresso e comprovado (considerando a
data da postagem)
Publicação das inscrições indeferidas

28 e 29 de março de 2011

Prazo para interposição de recursos
apreciação pela Comissão Avaliadora

e

7 de abril de 2011 (quinta)
(Avaliações / 2ª Fase)

Realização de Prova Objetiva em sua área de
interesse e resposta escrita às questões do
Memorial.
Local: salas de aula da ESMEC, de 14h às 18h

15 de abril de 2011

18 e 19 de abril de 2011

20 de abril de 2011

29 e 30 de abril de 2011
(Avaliações / 3ª Fase)

Publicação
da
relação
classificados para 2ª fase

de

candidatos

Prazo para interposição de recursos
apreciação pela Comissão Avaliadora

e

Publicação dos resultados da 2ª fase com a
apreciação dos recursos
Entrevistas individuais

06 de maio de 2011
(resultado final)
9 de maio de 2011 a
12 de maio de 2011
(período de matrículas)
13 de maio de 2011 (sexta)

Publicação do resultado final e matrículas dos
aprovados

Data Prevista para início das aulas

Art. 16. A divulgação do resultado está prevista para o dia 06 de maio de 2011, no site da
ESMEC e no átrio da Escola.
Parágrafo Único. O calendário previsto nos arts. 15 e 16 deste Edital pode ser alterado
pela Comissão Única de Seleção, estando desde já cientes os candidatos, os quais
precisam ficar atentos às divulgações de resultados, prazos e eventuais alterações do
cronograma de atividades, disponíveis em página da ESMEC na rede mundial de
computadores (www.tjce.jus.br/esmec)”
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as
disposições em sentido contrário.
Publique-se.
Fortaleza (CE), 21 de fevereiro de 2011.
FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA
Desembargador Diretor da ESMEC

