Associação dos Juízes Federais
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
EDITAL DE SELEÇÃO

O Diretor da Escola dos Juízes Federais – EJUFERJES, da Associação dos Juízes Federais
do Rio de janeiro e Espírito Santo - AJUFERJES, faz saber que estão abertas as inscrições
para criação de seu quadro docente: corrdenadores de disciplina e professores para o curso
preparatório para a carreira da magistratura federal a ser ofertado pela Escola.
I – PROCESSO DE SELEÇÃO
1. A EJUFERJES selecionará, por sorteio, 12 vagas de coordenador de disciplinas e e 66
vagas de professor aos juízes associados da AJUFERJES interessados em participar do
corpo docente da Escola.
2. As inscrições estarão abertas a partir da divulgação deste edital até às 23h59 do dia 25 de
junho de 2021, exclusivamente pelo e-mail: contato@ajuferjes.org.br. No dia 28 de junho, será
divulgada a relação dos associados inscritos.
3. Os associados poderão se increver, simultaneamente, para mais de uma coordenação e
para mais de uma disciplina como docente. Serão aproveitados na primeira opção, para
ambas as categorias, para as quais forem sorteados, e, considerada a procura, eventualmente
para mais coordenações e/ou disciplinas.
4. Cada disciplina poderá contar com mais de um professor, considerada a procura.
5. Em se tratando de sorteio - e presumida a igual qualificação técnica de todos os juízes
associados -, não será observada titulação acadêmica ou antiguidade na carreira para fins de
preterição na ordem de escolha.
6. De dois em dois anos será realizado novo sorteio de modo a possibilitar a participação de
todos, podendo permanecer no quadro os professores que desejarem, sempre considerada a
procura.
7. Haverá cadastro de reserva para eventuais substituições por impedimentos supervenientes
dos sorteados.
8. As disciplinas oferecidas para escolha (coordenação e docência) são: Constitucional,
Administrativo, Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, Econômico, Tributário e
Financeiro, Ambiental, Internacional (Público e Privado), Previdenciário e Humanísticas
(História, Teoria Geral, Fisolofia e Sociologia do Direito).
9. Ao primeiro grupo de coordenadores de disciplina cumprirá elaborar as ementas do curso
(que poderão ser futuramente revisadas), considerada a grade de quatro semestres e a
alocação das materias na referida grade.
10. Os coordenadores serão também, e necessariamente, professores na disciplina que
coordenem.
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11. A remuneração dos professores será calculada em horas-aula, em valor a ser ainda
divulgado, considerada a futura fixação do preço do curso e a procura inicial.
12. No dia 29 de junho de 2021 serão sorteados os nomes dos coordenadores, dos
professores e dos suplentes.
13. O resultado do sorteio será divulgado imediatamente após a realização, por meio de email aos associados.
14. Os sorteados deverão confirmar sua participação ou desistência até o dia 05 de julho de
2021, às 23h59, pelo e-mail contato@ajuferjes.org.br, sob pena de, não o fazendo, serem
chamados suplentes, pela ordem do sorteio.
15. Havendo desistências, serão chamados suplentes, na ordem de classificação no sorteio,
sendo que esses terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a confirmação.
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