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Edital Nº 237 / 2020 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT

EDITAL nº 044, de 2020 – SEI Nº 20.0.000011260-8

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as
normas gerais para ingresso e participação no XI Congresso Internacional em Direitos Humanos com o Tema
Direitos Fundamentais em Tempos de Pandemia, a se realizar no período de 29 de junho a 7 de julho de 2020,
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:

1. DADOS GERAIS
Nome: XI Congresso Internacional em Direitos Humanos com o Tema Direitos Fundamentais em Tempos de
Pandemia.
Objetivo: Oportunizar aos magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense e à comunidade em geral a
compreensão das reflexões e estudos sobre os temas mundiais e atuais em direitos humanos e sua correlação com a
atividade prática da prestação jurisdicional, por meio das ações do Programa de Mestrado Profissional e
Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos.
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 19 a 29 de junho de 2020.
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal/
Públicos-Alvo: Magistrados e servidores – efetivos, comissionados e cedidos – do Poder Judiciário Tocantinense,
estudantes, professores, profissionais, integrantes do sistema de justiça brasileiros e estrangeiros e membros da
sociedade em geral.
Carga horária: 20 horas-aula
Modalidade: A Distancia, com transmissão via internet por meio do Portal e do aplicativo da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Local: Esmat, com transmissão pela Internet.

2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados ou servidores – efetivos, comissionados e cedidos – do Poder Judiciário Tocantinense,
estudantes, professores, profissionais, integrantes do sistema de justiça brasileiros e estrangeiros e membros da
sociedade em geral.

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002787830&infr…
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4.1 Para certificação do XI Congresso Internacional em Direitos Humanos com o Direitos Fundamentais em Tempos
de Pandemia, os matriculados deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme
programação oficial do evento;
4.2 As atividades ocorrerão no período de 29 de junho a 7 de julho de 2020, conforme programação publicada no site
da Esmat - http://esmat.tjto.jus.br/portal/;
4.3 As palestras serão transmitidas ao vivo por meio da Internet;
5.4 As frequências das atividades presenciais serão registradas eletronicamente conforme os registros de participação
das transmissões ao vivo

5. CRONOGRAMA/PROGRAMAÇÃO
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: http://esmat.tjto.jus.br/portal/

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Congresso.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas,
Diretor da ESMAT, em 17/06/2020, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 3194056 e o código CRC 955982EC.
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