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Edital Nº 012020 – ESMAM/TJMA
SELETIVO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Dispõe sobre asnormas gerais e específicaspara ingresso e participação no curso Básico em Justiça Restaurativa e no
curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Pazpromovido pela ESMAM – Escola Superior da
Magistratura do Estado do Maranhão.
O Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos,Vice-Diretor no exercício daDireção da Escola Superior da Magistratura do
Estado do Maranhão (ESMAM),no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento de todos os interessados, a
realização de Seletivo paraingresso e participação no curso Básico em Justiça Restaurativa e curso de Facilitadores em
Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, que se regerá pela legislação em vigor aplicada à espécie e pelas
normas estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO DO SELETIVO
1.1. O presente destina-se a selecionar, dentre os descritos no item 2 deste Edital, os interessados no curso Básico em Justiça
Restaurativa, a ser realizado em São Luís-MA e Imperatriz-MA, e no curso de Facilitadores em Círculos de Justiça
Restaurativa e Construção de Paz, a ser realizado apenas em São Luís-MA.
2. DO PÚBLICO ALVO
2.1.Público interno:magistradose/ou servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, preferencialmente os que atuem no
Centro Integrado de Justiça Juvenil - CIJJUV; nas Varas Criminais e de ExecuçõesPenaiseVara de Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra Mulher.
2.2.Público externo: membrose/ou servidoresdo Ministério Público do Estado do Maranhão; membrose/ou servidoresda
Defensoria Pública do Estado do Maranhão;servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, servidores do Sistema
Socioeducativo do Estado do Maranhão; e/oupesquisadores, facilitadores e/ou profissionais do Direitoque já atuem em processos
de Justiça Restaurativa no Maranhão.
3. DO NÚMERO DE VAGAS
3.1. O curso Básico em Justiça Restaurativa contará com o total de 60 (sessenta) vagas, sendo:
3.1.1. Público interno: 25 (vinte e cinco) vagas para a turma de São Luís-MA, e 25 (vinte e cinco) para turma de Imperatriz-MA;
3.1.2. Público externo: 05 (cinco) vagas para a turma de São Luís-MA e 05 vagas para turma de Imperatriz-MA.
3.2. O curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, que ocorrerá única e exclusivamente
em São Luís-MA,contará com o total de 25 (vinte e cinco) vagas, sendo:
3.2.1. Público interno: 20 (vinte) vagas
3.2.2. Público externo: 05 (cinco) vagas
3.3.Na hipótese de não preenchimento das vagas destinadas a quaisquer dos públicos, as remanescentes serão automaticamente
ofertadas ao público com maior demanda de inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Dos pré-requisitos para inscrição
4.1.1. São condições para se inscrever no curso Básico em Justiça Restaurativa, solicitada na forma do item 4.2.1 deste Edital:
4.1.1.1. ter nacionalidade brasileira;
4.1.1.2. possuir, à época da inscrição, nível superior completo;
4.1.1.3. ter disponibilidade para dedicação às exigências curriculares da formação, com cumprimento integral das atividades do
programa, devendo firmar e encaminhar, no prazo exigido noitem 4.2.1,Termode Disponibilidade, conforme modelo constante do
Anexo Ideste Edital;
4.1.1.4.apresentar justificativa, constante do formulário do item 4.2.1,a respeito do interesse e motivação para a participação no
curso;
4.1.1.5.conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital.
4.1.2. São condições para se inscrever nocurso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz,
solicitada na forma do item 4.2.2 deste Edital:
4.1.2.1. ter participado e concluído com aprovação o curso Básico em Justiça Restaurativa, disponibilizado por meio deste edital;
4.1.2.2. Ter firmado, no prazo exigido noitem 4.2.2, o Termo de Compromisso, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital,
de atuar no Poder Judiciário como multiplicador do método em continuidade a projetos vinculados aos ideais de Justiça
Restaurativa, uma vez encerrada a formação.
a. O compromisso firmado serápara trabalho voluntáriopara ESMAM, como agente multiplicador e formador de, no mínimo,
1 (uma) turma docurso Básico em Justiça Restaurativae, 1 (uma) turma do curso com tema relativo aCírculos de Justiça
Restaurativa e Construção de Paz.
4.1.2.3.conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital.
4.1.3.Cada candidato poderá realizar apenas 1 (uma) inscrição em cada curso oferecido por meio desteseletivo.
4.1.4. Os (as) candidatos (as) inscritos que não preencherem os requisitos descritos nos itens 4.1 serão automaticamente
excluídos do certame.
4.1.5. O processo de Inscrição deste Seletivo será gratuito para o candidato,ressalvado oscasosprevistosno item 10deste
Edital.
4.2.Doprocesso de Inscrição
Oprocesso de Inscrição deste Seletivo dar-se-á através da Internet, devendo o candidato proceder conforme indicado nos itens
que seguem:



4.2.1.Para o curso Básico em Justiça Restaurativa o(a) candidato (a)deverá proceder ao preenchimento de formulário a ser
disponibilizado através de link no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, www.tjma.jus.br, na página da
ESMAM, no período de17a 21 de fevereiro do corrente ano, e anexar os seguintes documentos:
a. Identidadee CPF;
b. Diploma de curso superior
c.Caso tenha, declaração de órgãos e/ou instituições públicas ou privadas, ou de superior hierárquico, que ateste
eventualexperiência profissional e acadêmica com práticas restaurativas;
d. Termo de Disponibilidade, conforme modelo constantedo Anexo Ideste Edital.
e. Termo de Ciência de Restituição ao Erário, para os casos de desistência, nos termos do item 10, conforme modelo constantedo
Anexo IIIdeste Edital.
4.2.2. Para o curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Pazo (a) candidato (a) deverá
proceder ao preenchimento de formulário a ser disponibilizado através de link no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, www.tjma.jus.br, na página da ESMAM, no período de27a 29 de abrildo corrente ano, e
anexar osseguintesdocumentos.
a. Certificado, fornecido pelo Instituto Terre des hommes de conclusão do curso Básico em Justiça Restaurativa, ofertado por
meio deste Edital;
b. Termo de Compromisso, nos moldes do item 4.1.2.2.a, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital.
c. Termo de Ciência de Restituição ao Erário, para os casos de desistência, nos termos do item 10, conforme modelo constantedo
Anexo IVdeste Edital.
4.2.3.A ESMAM reserva-se ao direito de solicitar, a qualquer tempo, quaisquer outros documentos dos candidatos com a finalidade
de análise das informações por eles declaradas quando das inscrições para quaisquer dos cursos ofertados por meio deste
seletivo.
4.2.4. Será excluído do concurso o candidato que:
a. fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; e,
b. não mantiver atualizado seu endereço eletrônico. Em caso de alteração do endereço eletrônico constante do Formulário de
Inscrição, o candidato deverá encaminhar documento a ESMAM, por meio do projetos_esmam@tjma.jus.br, fazendo menção
expressa que se relaciona ao Seletivo objeto deste Edital.
5.DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. Do curso Básico em Justiça Restaurativa
5.1.1. O Processo Seletivo para o curso Básico em Justiça Restaurativa será realizado em uma única etapa, através da análise
da justificativa e demais documentos constante do item 4.2.1 e alíneas deste edital.
5.1.2. A seleção dar-se-á por decisão conjunta da Diretoria da ESMAM e da Chefia da Divisão de Extensão e Desenvolvimento
Institucional da ESMAM, levando-se em consideração:
a. a experiência do candidato com práticas restaurativas;
b. a demonstração do interesse, motivação e possibilidade de replicar as práticas restaurativas no ambiente profissional;
c. a atuação preferencial nos locais alvos constantes dos itens 2.1 e 2.2 deste Edital.
5.1.3. O edital dos classificados e aprovados para as vagas constantes do item 3.1 deste instrumento editalício, bem como
eventuais excedentes, será divulgada, por ordem de inscrição, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
www.tjma.jus.br, na página ESMAM, até as 18 (dezoito) horas do dia 04de marçode 2020.
5.2. Do curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz
5.2.1. O Processo Seletivo para o curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Pazserá
realizado em uma única etapa, através da análise do formulário apresentado na forma do item 4.2.2 deste edital, somente pelos
candidatos que concluíram curso Básico em Justiça Restaurativa.
5.2.2. A seleção dar-se-á por decisão conjunta da Diretoria da ESMAM e da Chefia da Divisão de Extensão e Desenvolvimento
Institucional da ESMAM, levando-se em consideração:
a. a experiência do candidato com práticas restaurativas;
b. a demonstração do interesse, motivação e possibilidade de replicar as práticas restaurativas no ambiente profissional;
c. a atuação preferencial nos locais alvos constantes dos itens 2.1 e 2.2 deste Edital.
5.2.3. O edital dos classificados e aprovados para as vagas constantes do item 3.2 deste instrumento editalício, bem como
eventuais excedentes, será divulgada, por ordem de inscrição, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
www.tjma.jus.br, na página ESMAM, até as 18 (dezoito) horas do dia 07de maiode 2020.
6. DO CALENDÁRIO DOS CURSOS

Curso Local Datas Carga
Horária

Curso Básico de Justiça Restaurativa São Luís-MA 16 a 18 de março de 2020 30 horas-
aulas

Curso Básico de Justiça Restaurativa Imperatriz-
MA

13 a 15 de abril de 2020 30 horas-
aulas

21 a 22 de maio de 2020
Módulo 1: Aulas teórico-

25 horas-
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Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz

São Luís-MA
vivenciais

aulas

08 a 10 de junho de 2020
Módulo 2: Aulas teórico-

vivenciais

25 horas-
aulas

Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz

Prática – Estágio de 5 (cinco) meses
São Luís-MA

02 de julho a 30 de novembro
2020

50 horas-
aulas

6.1. As aulas dos cursos realizados em São Luís-MA acontecerão nas dependências da ESMAM, localizada na Rua dos Búzios,
s/n, Calhau, CEP: 65071-415, nesta cidade.
6.2.As aulas dos cursos realizados em Imperatriz-MA acontecerão nas dependências do Fórum de Imperatriz-MA, localizadona
Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, CEP 65900-440, Imperatriz-MA.
7. DA ESTRUTURA DOS CURSOS
7.1. Metodologia
7.1.1. Sendo coerente com os princípios e valores da Justiça Restaurativa pontuando entre outros, quanto ao empoderamento e a
participação Tdh Brasil utiliza, em suas formações, metodologias dialógicas, reflexivas e dinâmicas buscando sempre integrar
teoria e prática. Além dos conceitos básicos de cada tema abordado, busca-se utilizar técnicas que permitam aos participantes
vivenciar os conteúdos, valorizando os debates que daí se originam. Além do material didático escrito, Tdh Brasil utiliza-se de
outros recursos, sobretudo, audiovisuais e digitais, além de valer-se de dinâmicas de grupo, de atividades lúdicas e de vivências
das práticas restaurativas sobretudo nos cursos de facilitadores.
Compreendendo os processos formativos como construção de conhecimento e qualificação profissional, todos os eventos
formativos são sistematizados em fichas de planejamento e avaliação da dinâmica utilizada pelos facilitadores, permitindo
aprimorar os processos formativos. Em se tratando do Curso de Facilitadores, este tem como pré-requisito a participação no Curso
Básico de Justiça Restaurativa e prevê para sua conclusão e fins de certificação a realização de estágio com, no mínimo, 10 (dez)
práticas restaurativas realizadas. Assim, ao deste Curso o(a) participante assina um Termo de Compromisso para realizar em
5(cinco) meses as 10 práticas e enviar o relatório ao Instituto Tdh Brasil para fins de certificação enquanto facilitador de Círculo de
Justiça Restaurativa e Construção de Paz, na modalidade resolução de conflitos. Vale ressaltar que, das práticas restaurativas
utilizadas por Tdh Brasil, será apresentada, neste curso, a metodologia dos Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz
da especialista norte-americanaKay Prannis (Círculos dePaz).
7.2. Do programa de conteúdos dos cursos:
7.2.1. Curso Básico de Justiça Restaurativa
7.2.1.1. Objetivo específico: Oferecer aportes teóricos e práticos sobre a Justiça Restaurativo no atendimento a adolescentes em
situação de conflito com a lei, vítimas e comunidades, subsidiando sua implementação em âmbito do sistema de justiça juvenil,
escolas ecomunidades.
7.2.1.2.Ementa: Análise da origem da Justiça Restaurativa, conceito, evolução, normativas internacionais e nacionais Enfoque
restaurativo no âmbito da justiça juvenil e prevenção a ato infracionais, atenção a vítimas e participação da comunidade. Conflito,
violência e ato infracional; Articulação da Justiça Juvenil Restaurativa com outras abordagens e procedimentos: enfoque
psicossocial, direitos humanos de crianças e adolescentes, abordagem sistêmica, Práticas restaurativas, fluxos, procedimentos.
7.2.1.3. Carga Horária:30horas-aula (10h-aula-dia, de acordo com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados – ENFAM).
7.2.1.4. Avaliação:Avaliação se dará com análise da participação individual, com perguntas, construção de respostas e atuação
nas atividades propostas; e trabalho, em grupo, de estudos de casos realizados em sala de aula. Por sua vez, um instrumental de
avaliação do curso será aplicado com fins de identificar o nível de satisfação dos alunos e feedbackpara aprimoramento.
7.2.2. Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz
7.2.2.1. Objetivo específico: A formação estimula a implementação da Justiça Juvenil Restaurativa através da capacitação de
profissionais, jovens, famílias e comunidades, a atuarem como facilitadores de círculos de construção de paz para fortalecimentos
de vínculos e construção de sentidos de comunidades e especialmente na aplicação de processos circulares para resolução de
conflitos e reparação de danos em casos de violência e ato infracional.
7.2.2.2. Ementa: Fundamentos da prática de círculos de construção de Paz; Pressupostos Centrais; Tipos de Círculos de
construção de paz de acordo com seus objetivos; elementos estruturantes dos círculos de construção; O equilíbrio no processo
circular; As habilidades do/a facilitador/a de círculos; aplicação dos Círculos de Construção de Paz; círculos de justiça restaurativa
em suas etapas: pré-círculo, circulo e pós circulo; planejamento dos círculos de paz; estágio supervisionado. Este curso tem pré-
requisito de que os participantes tenham participado do Curso Introdutório em Justiça Restaurativa.
7.2.2.3. Carga Horária:A formação se desenvolverá em dois módulos totalizando 100 horas-aula. A carga horária é distribuída da
seguinte forma: 50 horas teórico-vivencial, aulas presenciais, e 50 horas práticas (com apoio técnico e intervisão): referente ao
período de estágio de 5 meses tendo como exigência de realização de no mínimo 10 (dez) círculos de construção de paz (de
acordo com os tipos de círculos orientados pelo instrutor) para a certificação como facilitador de Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz.
7.2.2.4. Avaliação: A avaliação dar-se-á sobre o nível de participação individual e grupal quanto às atividades propostas; as
vivências dos processos circulares para identificar as habilidades e disponibilidade para atuar como facilitador; análise dos
relatórios dos 10 círculos aplicados e participação na intervisão. Um instrumental de avaliação do curso também será aplicado com
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fins de identificar o nível de satisfação dos participantes e feedbackpara aprimoramento do processo formativo.
8. DAS CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO NOS CURSOS E DA CERTIFICAÇÃO
8.1. A aprovação e o recebimento da certificação dos cursos oferecidos por meio deste edital fica condicionada ao aproveitamento
(condição de apto), na forma dos itens a seguir:
8.1.1.Os certificados dos Cursos objetos do presente Edital serão concedidos pelo Instituto Terre des hommes,no formatoPDF, e
serão encaminhados, pela ESMAM,aos e-mails dos candidatos aprovados, informados quando das inscrições.
8.1.2. O participante do Curso básico em Justiça Restaurativa receberá o certificado de conclusão, desde que aferida, no
mínimo, 80% (oitenta por cento)de presença.
8.1.3. O participante do Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, receberá o
certificado de conclusão, desde que cumpridas as seguintes condições:
8.1.3.1. Ter aferida, no mínimo, 90% (noventa por cento) de presença nas aulas teórico-vivencial;
8.1.3.2.Realização de no mínimo 10 (dez) Círculos de Construção de Paz, com entrega dos respectivos relatórios.
9. DO INVESTIMENTO
9.1. Os cursos ofertados por meio deste Edital são integralmente custeados pelo Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Judiciário – FERJ, conforme Processo de Contratação do Instituto Terre des hommes, tombado sob o nº
3742/2020.
9.2. O custo total do Curso básico em Justiça Restaurativa será de R$ 30.438,60 (trinta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e
sessenta centavos).
9.3.O custo individual por aluno do Curso básico em Justiça Restaurativa será de R$ 507,31 (quinhentos e sete reais e trinta e
um centavo).
9.4.O custo total do Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Pazserá de R$ 33.775,50
(trinta e três mil, setecentos e setenta e cinco reis e cinquenta centavos).
9.5.O custo individual por aluno do Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Pazserá de
R$ 1.351,02 (mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos).
9.6. O aluno participante de quaisquer dos cursos ofertados por este Edital não arcará com quaisquer custos, ressalvado os casos
de desistência ou descumprimento do compromisso, descrito no item 10 deste Edital.
9.7. A ESMAM não custeará quaisquer despesas dos alunos com deslocamento, diárias ou passagens.
10. DA DESISTÊNCIA, DO DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO E RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
10.1. Quando da inscrição na forma do item 4.2, o aluno firmará Termo de Ciência de Restituição ao Erário, conforme Anexos III e
IV deste Edital.
10.2. O aluno cursista poderá desistir de quaisquer dos cursos oferecidos por este Edital, sem ônus,desde que formalizada a
solicitação à ESMAM, que no caso do Curso Básico de Justiça Restaurativadeverá ser feita com antecedência mínima de 10
(dez) dias,a contar da data de divulgação do editaldos selecionados para participar do evento, conforme item 5.1.3.No caso do
Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção da Paz, a desistência deverá ser feita com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a contar da data de divulgação do editaldos selecionados para participar do evento,
conforme item 5.2.3,comunicando quaisquer das desistências por escrito expondo suas razões e entregando-a na Secretaria-Geral
da ESMAM.
10.3. Na hipótese doaluno cursista desistir fora do prazo assinalado no item 10.2, deverá restituir ao erário o valor integral
individual do custo descrito no item 9deste edital, cabendo àEscola formalizar a solicitação ao Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para processamento da Restituição ao Erário, nos moldes da legislação em vigor.
10.3.1. Na possibilidade de substituição do aluno desistente, fora do prazo assinalado no item 10.2, este ficará desonerado de
restituir ao erário.
10.4.Quando da inscrição no Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, na forma do
item 4.2.2, o aluno firmará Termo de Compromisso, conforme Anexo II deste Edital.
10.5.O aluno concludente do Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz que descumprir
o compromisso firmado por meio do Termo constante do Anexo II, deverá restituir ao erário o valor integral individual do custo
descrito no item9.5 deste edital.
10.6.Constatado o descumprimento do compromisso, na forma do item 10.5, a ESMAM formalizará solicitação ao Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão para processamento da Restituição ao Erário, nos moldes da legislação em vigor.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1.A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste
Edital e das instruções específicas, expediente do qual não poderá alegar desconhecimento.
11.2. Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender as regras publicadas para este processo
seletivo.
11.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos e comunicados referentes a este
processo seletivo público, no endereço eletrônico www.tjma.jus.br,na página ESMAM.
11.4. São de responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da desatualização dos seus endereços, postal e eletrônico
(e-mail), no cadastro gerado pelo pedido de inscrição on-line.
11.5. Dos editais dos selecionados para participar dos eventos, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias da
divulgação, que será analisado e deliberado pela Direção da ESMAM também no prazo de 02 (dois) dias, com
resultado a ser divulgado no endereço eletrônicowww.tjma.jus.br,na página ESMAM.
11.6.Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos conjuntamente pela Diretoria da ESMAM e da Chefia da
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Divisão de Extensão e Desenvolvimento Institucionalda ESMAM.
11.7. Quaisquer outras informações sobre o certame objeto deste edital poderão ser obtidas por meio dos telefones (98)
3182-8890 e (98) 3235-3231, ou pelos e-mails esmam@tjma.jus.br; projetos_esmam@tjma.jus.br ou pessoalmente, na sede da
Escola Superior da Magistratura do Estado do Magistratura – ESMAM, localizada na Rua dos Búzios, s/n, Calhau, CEP:
65071-415, São Luís/ MA – Brasil.
São Luís-MA, 10 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADOR José Jorge Figueiredo dos Anjos
Vice-Diretor no exercício da Direção da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM)

ANEXO I
Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA
TERMO DE DISPONIBILIDADE

CURSO BÁSICO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CURSO DE FACILITADORES EM CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
E CONSTRUÇÃO DE PAZ

Atesto, para os devidos fins, que tenho disponibilidade para a formação presencial do curso Básico de Justiça Restaurativa e/ou
curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, comprometendo-me ao cumprimento integral das
atividades quanto ao respectivo perfil da formação, conforme o cronograma abaixo:

Curso Local Datas Carga
Horária

Curso Básico de Justiça Restaurativa São Luís-MA 16 a 18 de março de 2020 30 horas-
aulas

Curso Básico de Justiça Restaurativa Imperatriz-
MA

13 a 15 de abril de 2020 30 horas-
aulas

Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz

São Luís-MA

21 a 22 de maio de 2020
Módulo 1: Aulas teórico-

vivenciais

25 horas-
aulas

08 a 10 de junho de 2020
Módulo 2: Aulas teórico-

vivenciais

25 horas-
aulas

Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz

Prática – Estágio de 5 (cinco) meses
São Luís-MA

02 de julho a 30 de novembro
2020

50 horas-
aulas

Dando-me por ciente de que para o curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz haverá nova
seleção, nos moldes do item 5.2. e seguintes do edital.

São Luís (MA), _____ de __________ de 2020.
______________________________________________

(Assinatura do Candidato)
ANEXO II

Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA
TERMO DE COMPROMISSO

CURSO DE FACILITADORES EM CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ
Em contrapartida, por ter sido selecionado (a) para realizar o curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz, promovido Escola Superior da Magistratura do Maranhão – ESMAM em parceria com oTribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, a se realizar entre maioe novembrode 2020, comprometo-me a realizartrabalho voluntáriopara
ESMAM, como agente multiplicador e formador de, no mínimo, 1 (uma) turma docurso Básico em Justiça Restaurativae, 1 (uma)
turma do curso com tema relativo aCírculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, em que os conhecimentos
adquiridos pela capacitação auferida possam ser aplicados.
Cláusula 1. Ocompromisso ora firmado implica em disponibilidade para trabalhar como formador, de no mínimo 02 (dois)cursos
presenciais, a seremrealizadospelaEscola Superior da Magistratura do Maranhão – ESMAM, em quaisquer comarcas do Estado do
Maranhão, cuja escolha se dará pelos critérios de oportunidade e conveniência, analisados conjuntamente pela Diretoria da
ESMAM e Divisãode Extensão e Desenvolvimento Institucional da ESMAM.
Cláusula 2. Este termo tem validade de 36 (trinta e seis)meses a contar da data da certificação. Expirada esta validade, sem que
tenha sido disponibilizada, pela ESMAM, oportunidade para o trabalho aqui mencionado, fico desobrigado (a) do compromisso ora
firmado, sem quaisquer ônus.
Cláusula 3. Estou ciente de que odescumprimento desse termo ensejá a abertura de procedimento de restituição ao erário, na
forma do item 9 do Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA.

São Luís (MA), _____ de __________ de 2020.
______________________________________________

(Assinatura do Candidato)
ANEXO III
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Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA
TERMO DE CIÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO

CURSO BÁSICO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de que a Escola Superior da Magistratura do Maranhão – ESMAM, em parceria
com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ofertou o curso Básico em Justiça Restaurativa, com investimento no
importe descrito no item 9do Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA, eque em caso de desistência, nos termos do item
10desteinstrumento editalício,fico obrigado (a) a restituir ao erário o custo individual por aluno,no valor de R$ 507,31(quinhentos
e sete reais e trinta e um centavo).

São Luís (MA), _____ de __________ de 2020.
______________________________________________

(Assinatura do Candidato)
ANEXO IV

Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA
TERMO DE CIÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO

CURSO DE FACILITADORES EM CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ
Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de que a Escola Superior da Magistratura do Maranhão – ESMAM, em parceria
com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ofertou o Curso de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz, com investimento no importe descrito no item 9do Edital nº 01/2020-ESMAM/TJMA, eque em caso de
desistência, nos termos do item 10do instrumento editalício,fico obrigado (a) a restituir ao erário o custo individual por aluno,no
valor de R$ 1.351,02(mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos).

São Luís (MA), _____ de __________ de 2020.
______________________________________________

(Assinatura do Candidato)

____________________________________________________________
Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

Vice-diretor da Esmam, No Exercício da Direção
Matrícula 16402

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/02/2020 10:06 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)
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