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GABINETE DA EMERJ 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO  
 
 

EDITAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO 
“A EMERJ e o Juiz do futuro” 

 
 
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (EMERJ), Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, resolve: 
 
RERRATIFICAR O EDITAL DO 1º CONCURSO DE REDAÇÃO DO PROJETO “A 
EMERJ E O JUIZ DO FUTURO”, conforme segue:  
 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 10. A inscrição, que será gratuita, deverá ser feita pelas instituições de ensino por 
seus coordenadores e será realizada obrigatoriamente pelo formulário on-line 
(disponível no site da EMERJ) do dia 02/09/2021 a 03/11/2021. 
 
§ 1º. O professor coordenador será responsável pelo preenchimento adequado de 
todas as informações e individualização dos autores e pelo envio dos trabalhos. 
 
§ 2º. O coordenador deverá encaminhar na hipótese de alunos menores autorização 
dos pais ou responsáveis para participação ao coordenador da instituição de ensino. 
 
§ 3º.  O coordenador deverá encaminhar na hipótese de alunos deficientes, que 
necessitem de cuidador autorização dos pais ou responsáveis ao coordenador da 
instituição de ensino, com a completa qualificação do cuidador, para que este 
transcreva ou auxilie seu filho.  
 
§ 4º. O prazo para envio dos trabalhos se iniciará em 02/09/2021 e se encerrará em 
04/11/2021. 
 
DO ENVIO DOS TRABALHOS 
 
Art. 12. Os trabalhos de cada categoria devem ser enviados preferencialmente por 
correspondência, ou serem entregues na EMERJ, localizada na Rua Dom Manuel, nº 
25, 3º andar, sala 304, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20010-090, até às 17h do dia 
04/11/2021. 
 
DO RESULTADO E DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 
 
Art. 18. O resultado do concurso será divulgado no site da EMERJ - Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (https://www.emerj.tjrj.jus.br) até o dia 
01/12/2021. 
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DO CRONOGRAMA 
 
Art. 24.  O cronograma estimado de realização do concurso será:  
  
I - Realização das inscrições das instituições de ensino e alunos participantes pelo 
formulário de inscrição, conforme art. 10 deste edital, feitas pelo coordenador: 
02/09/2021 a 03/11/2021.  
   
II - Envio dos envelopes contendo as redações dos participantes e a relação dos 
trabalhos, de responsabilidade do coordenador: até às 17:00h dia 04/11/2021;  
   
III - Avaliação dos trabalhos pela Comissão Julgadora: 05/11/2021 a 26/11/2021.  
   
IV - Divulgação dos resultados: 01/12/2021.  
   
V - Cerimônia de premiação: 03/12/2021 (previsão).  
  
Parágrafo único. As datas, locais e condições para a realização das redações serão 
definidas pelas escolas públicas participantes. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021. 
 
 

Desembargadora CRISTINA TEREZA GAULIA 
Diretora-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
  


