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Edital n. 07/2017 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM JURISDIÇÃO FEDERAL EM CONVÊNIO COM A UNISUL - 2017 
 O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – AJUFESC torna pública a oferta do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Especialização em Jurisdição Federal, com 435 horas, mantido pela Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, passando a dispor sobre vagas e procedimentos para inscrições, que acontecerão nos prazos e horários igualmente aqui estabelecidos:  1) Das vagas: A oferta compreende 50 (cinquenta) vagas para o curso em Tubarão, para ingresso no segundo semestre de 2017, que serão preenchidas pela ordem de inscrição;  2) Período e local para inscrições: As inscrições serão recebidas entre 24 de agosto de 2017 e 28 de setembro de 2017, no horário das 14h às 18h, na sede da AJUFESC, sita na Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4876, Torre IV, 4º andar, Florianópolis/SC.  Também poderão ser feitas inscrições por e-mail. Informações pelo telefone (48) 3025-5698 ou e-mail ajufesc@ajufesc.org.br;  3) Documentação necessária: Cópia do Diploma de Graduação em Direito ou Certificado de Conclusão do Curso; cópia do CPF e do RG do candidato; cópia do comprovante de residência; uma fotografia 3x4; ficha de inscrição a ser preenchida e assinada pelo candidato no local da inscrição; e pagamento ou comprovação do depósito da taxa de inscrição, no valor de R$100,00;  4) Investimento: Taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) mais 12 (doze) parcelas mensais de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), com vencimento no dia 10 de cada mês, a começar no mês seguinte ao de início das aulas.   Parágrafo primeiro: O pagamento à vista gera desconto de 10% sobre o valor total do curso.  Parágrafo segundo: descontos - Funcionários/servidores da Justiça Federal de Santa Catarina (JFSC), do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT/SC), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC-CAASC), da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), do Ministério Público de Santa Catarina (MP/SC), da Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ), da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (UNAFISCO), da Associação dos Servidores da Justiça Federal de Santa Catarina 



   
 (ASSERJUFESC), da Caixa e do Banco do Brasil, e ex-alunos da ESMAFESC têm 10% de desconto no valor da matrícula, bem como no valor do curso/parcelas, em face de convênios firmados com a AJUFESC.     5) Atividades de conciliador: A realização do curso e a concomitante participação nas atividades de conciliador, em convênio com a Justiça Federal de Santa Catarina, poderão permitir o cômputo do período como atividade jurídica para fins de concurso público, até o máximo de 3 (três) anos.   6) Dias, locais e horários das aulas: Preferencialmente, às sextas-feiras, das 18:00 às 22.30 horas e nos sábados, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas na UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL -  Centro de Pós-Graduação, avenida Marechal Deodoro 923, CEP 88.701-010, ao lado do supermercado Altoff, Tubarão/SC.   7) Corpo docente: Juízes federais e professores convidados da ESMAFESC (vide corpo docente no sítio www.ajufesc.org.br);  8) Não havendo o número mínimo de alunos para a viabilização do curso, os valores de inscrição serão ressarcidos;  9) Disposições gerais: Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino da ESMAFESC.  Maiores informações poderão ser obtidas na AJUFESC, com Marinez, pelo telefone (48) 3025-5698  (das 14hs às 18hs) ou por correio eletrônico, no endereço ajufesc@ajufesc.org.br.  Florianópolis,  22 de agosto de 2017  Marcelo Adriano Micheloti Presidente da AJUFESC 


