PORTARIA no. ______/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 e
regimentais;
CONSIDERANDO
o inteiro teor da Portaria
07/2011, publicada no DJ de 01/04/2011, que recompôs a comissão
de seleção para admissão de novos alunos aos cursos de pósgraduação lato sensu (especializações);
CONSIDERANDO a necessidade, apontada no
aludido ato, de reordenar o calendário de seleção fixado na Portaria
03/2011, da Diretoria da ESMEC;
CONSIDERANDO a documentação apresentada
por alguns dos candidatos mencionados na referida Portaria 07/2011,
bem assim que alguns deles deixaram de suprir os vícios
apresentados;
RESOLVE:
1 – Dar ciência aos interessados de que todos os
inscritos tiveram suas inscrições deferidas, com exceção apenas dos
candidatos RAQUEL SOARES LOPES (Especialização em Direito
Constitucional) e SÉRGIO GIRÃO ABREU (Especialização em
Direito processual Civil e Gestão do Processo);
2 – Fixar novo calendário para a seleção em
referência, a saber:
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DATA

EVENTO

29/04/11

Prova objetiva, na área de interesse do candidato e
resposta escrita às questões do memorial.
Local: Sede da ESMEC, 09h às 13h.

13/05/11

Data prevista para divulgação dos aprovados na 1a
fase da seleção

20/05/11

Data prevista para divulgação dos resultados de
eventuais recursos

26 e 27/05/11

Data prevista para entrevistas, na sede da ESMEC,
em horários e na ordem a serem divulgados quando
da divulgação dos aprovados na 1a fase

31/05/11

Data prevista para a divulgação do resultado final da
seleção

1 a 6/06/11

Período de matrículas

16 e 17/06/11

Data prevista para o início dos cursos

3 – Tornar igualmente sem efeito as disposições
em sentido diverso, salientando que os casos omissos acaso existentes
serão solucionados pela Direção da ESMEC, mediante requerimento
escrito dos interessados.
Fortaleza, 18 de abril de 2011.
Francisco Lincoln Araújo e Silva
Desembargador – Diretor da ESMEC

Edifício Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra
Rua Ramires Maranhão do Vale. n° 70 – Bairro Água Fria - 60.811-670 – Fortaleza - Ce
Telefone (0**85) 3492.9100 / 9132 – e-mail: esmectj@gmail.com

