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ESCOLA DA MAGISTRATURA 
 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ 
 

2º EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO  
 

2º EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE SELEÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A 
CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2 º Semestre de 2016, bem como CONVOCAÇÃO PARA 
CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA. 
 
O Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, Desembargador CAETANO ERNESTO DA 
FONSECA COSTA, nos termos do art. 8º, inciso XV, alínea c, do Regimento Interno, publicado no D.O. em 26/09/06. 
FAZ SABER: 
 
1º)  Admite-se no Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - 2ª semestre 
2016, a candidata abaixo relacionada, reclassificada para o turno da noite, nas vagas da ampla concorrência, nos termos do artigo 
36, inciso II, do Edital de Abertura da Prova de Seleção, realizada em 22/05/2016.  
 
2º) A matrícula deverá ser efetuada até o dia 27 de junho de 2016, no horário das 9h às 16h, na Secretaria Acadêmica da EMERJ, 
localizada da Rua Dom Manuel, 25 - 1º andar - sala 111, Centro - Rio de Janeiro.  
 
2.1) A candidata, no ato da matrícula, deverá apresentar: 
 
a) requerimento, disponível na Secretaria Acadêmica da EMERJ, devidamente assinado, ou mediante procuração original, com 
firma reconhecida; 
b) comprovante do pagamento da primeira parcela do curso no importe de R$ 1.014,00 (hum mil e catorze reais), em favor da 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - Banco Bradesco (237), agência 6246-4, conta-corrente nº 3005-8 ou do 
pagamento total, no importe de R$5.070,00 (cinco mil e setenta reais), conforme opção do candidato, nos termos do contrato de 
prestação de serviços educacionais do curso; 
c) documento comprobatório de conclusão do Curso de Bacharel em Direito, cópia acompanhada do original; 
d) histórico escolar do curso de graduação em Direito, cópia acompanhada do original; 
e) curriculum vitae assinado; 
f) comprovante de residência com CEP, original, cópia acompanhada do original; 
g) documento oficial de identidade e a do CPF, cópias acompanhadas dos originais; 
h) 1 (uma) fotografia, recente, 3cm X 4cm, colorida, com o nome completo do candidato no verso; 
i) duas vias assinadas do contrato de prestação de serviços educacionais do Curso de Especialização em Direito para à Carreira 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
 
3º)  Se a candidata que não efetuar a matrícula, no prazo previsto, perderá o direito à vaga.  
 
4º)  As aulas terão início no dia 27 de junho de 2016, segunda - feira, às 18h. 
 

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2016. 
 

 
Desembargador CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA 

Diretor-Geral da EMERJ 
2ª RECLASSIFICÃO: 

Clas Nome  Nota total Turno escolhi do Turno
199 MARIA LYGIA PIRES GONCALVES 42 M/N Noite 
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