
 

 

 

EDITAL Nº 10/2021 
 

CURSO REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NO DIREITO 
PRIVADO 

 

O Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – 
CEJUR/DPGE-RJ torna pública a realização de processo para a inscrição e concessão de 30 
(trinta) vagas,  de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, para 
participação de defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores da Defensoria 
Pública, no  CURSO REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NO DIREITO PRIVADO promovido pelo 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO (IERBB/MPRJ).  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O curso Repercussões da pamdemia no Direito Privado,  promovido pelo INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO (IERBB/MPRJ), será realizado no período de 
26 de maio a 18 de setembro, de forma híbrida, com disponibilização dos vídeos na 
plataforma de EAD do IERBB/MPRJ e encontros ao vivo via Microsoft Teams. O curso tem 
carga horária de 34 (trinta e quatro) horas. Para ver a programação completa clique aqui.    

 

2. CONDICÕES PARA A INSCRICÃO 
 

2.1 A participação no curso dependerá de inscrição a ser feita pelo formulário eletrônico 
disponível aqui até o dia 20 de maio de 2021 (ou enquanto houver vagas). Dúvidas 
poderão ser esclarecidas pelo e-mail secjur@defensoria.rj.def.br. 

2.2 A confirmação da inscrição no edital será feita com aviso de recebimento da plataforma 
do Google Forms. Caso o solicitante não receba o retorno, deverá entrar em contato 
imediatamente, pois o preenchimento das vagas é por ordem cronológica e sujeito à 
disponibilidade de vagas. 
 
2.3 A solicitação de inscrição implica automaticamente a concordância com todos os itens 
deste edital e a ausência de prejuízo à atividade profissional. 

 
 
3. DAS VAGAS E CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

3.1. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas, para defensores/as e  servidores/as da DPRJ, com 
atuação cível. 

 

 

http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/imagens/036878832b29468aa8de653f64522339.pdf
https://forms.gle/wgL9JGJJ3KzJBTY57
mailto:secjur@defensoria.rj.def.br


 

 

3.2. Ficarão impedidas de participar: 

3.2.1. As pessoas que já foram contempladas por editais anteriores do CEJUR que 
descumpriram alguma cláusula do edital passado e ainda não efetuaram o devido 
ressarcimento. 

3.1.1. As pessoas que não concluíram regularmente qualquer ação de capacitação na qual 
tenham se inscrito anteriormente, obtendo, no mínimo, a frequência exigida para o 
recebimento do certificado. 

3.2. A seleção será feita por ordem cronológica de inscrição no formulário eletrônico, 
sendo o prazo máximo 20 de maio. 

 

 

4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
O resultado do presente processo seletivo será divulgado por correio eletrônico às pessoas 
interessadas até o dia 21 de maio. 

 
 
5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

5.1. Caso a/o contemplada/o neste edital não obtenha o percentual mínimo de 75% de 
presença, ficará impedida/o de participar de   editais do CEJUR e de novas ações de 
capacitação pelo período de 1 (um) ano. 

 
 

 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021. 
 
 

ADRIANA SILVA DE BRITTO 

DIRETORA DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS 

 

 

 
 

 


