
Para ingresso, os interessados devem preencher o formulário de inscrição com os dados 
pessoais, justificativa sobre o interesse em participar, apresentar a trajetória profissional e 
anexar o currículo lattes. 
 

 
As vagas do processo seletivo serão distribuídas da seguinte forma: 
• magistrados da Justiça Federal (TRFs e SJs): 21 vagas; 
• magistrados da Justiça Estadual (TJs): 27 vagas 
• servidores do STF: 2 vagas; 
• servidores do STJ e CJF: 2 vagas; 
• servidores do CNJ: 2 vagas; 
• servidores da Justiça Federal (TRFs e SJs): 10 vagas; 
• servidores da Justiça Estadual (TJs): 10 vagas. 
O resultado da seleção será publicado em 19 de outubro, e as matrículas poderão ser 
realizadas entre os dias 20 a 22 de outubro de 2021. 
 

 
Sobre o curso 
 
O curso tem como objetivo desenvolver e aprimorar a capacidade de exercer uma 
jurisdição inovadora e conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU na magistratura e nos serventuários do Poder Judiciário. 
 

 
Confira o cronograma previsto 
 

 
A aula inaugural será realizada no dia 26 de outubro. 
 
As aulas síncronas do Eixo 1 serão realizadas nos dias 28 de outubro; 3, 4, 9, 11, 16, 18, 
23, 25 e 30 de novembro; 2, 7, 9, 14, 15 e 16 de dezembro de 2021; e 1º, 2, 3, 8, 9, 10, 15 
e 17 de fevereiro de 2022. 
 
As aulas síncronas do Eixo 2 serão realizadas nos dias 22, 23, 24 de fevereiro; 3, 8, 10, 
15, 17, 22, 23, 24, 29, 31 de março; e 5, 6, 7, 12, 19 de abril de 2022. 
 
As aulas presenciais do Eixo Ateliê Justiça Geral serão realizadas nos dias 25 a 29 de 
abril; 16 a 20 de maio; 6 a 10 de junho; e 27 de junho a 1º de julho de 2022. 
 
As aulas presenciais do Eixo Ateliê Temáticos serão realizadas nos dias 2 a 5 de agosto 
de 2022. 
 
A certificação será entregue em 30 de agosto de 2022. 
 
Informações sobre o presente processo seletivo podem ser obtidos no www.enfam.jus.br/ 

 

https://www.enfam.jus.br/inscricoes/processo-seletivo-especializacao-jurisdicao-inovadora/
https://www.enfam.jus.br/

