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2022.06055053 Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Amor R$ 86.240,00 

2022-06056943 Instituto Floriano Peçanha dos Santos R$ 30.193,00 

2022-06048826 Lar Evangélico do Ancião R$ 250.000,00 

2022-06056831 Obra Social Dona Meca R$ 250.000,00 

2022-06056843 Projeto Alcançando Vidas R$ 25.000,00 

2022-06055988 Sodalício da Sacra Família R$ 147.000,00 

Total R$ 1.892.924,53 

 
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2023. 

 
Desembargador JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 

Presidente da Comissão de Aplicação dos Recursos da Prestação Pecuniária — COAPP 
 
 

 

Escola de Administração Judiciária  

  
id: 5315677 
  
 
EDITAL ESAJ Nº 01/2023 
 
A ESAJ faz saber por meio deste edital as normas para ingresso na Turma do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 
INTEGRIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS - TURMA 2, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do 
Estado do Rio de Janeiro CEE/RJ, cujo público alvo são os servidores com formação superior, do quadro permanente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como de instituições convidadas, observadas as disposições contidas no Regimento dos 
Cursos de Especialização Lato Sensu da ESAJ – Ato Normativo nº 02/2014. 
 
I - DO CURSO 
 
Art. 1º As regras deste edital aplicam-se à segunda turma do Curso de Especialização lato sensu INTEGRIDADE NA GESTÃO 
PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS, com início das aulas previsto para 28 de março de 2023 e término previsto para 23 de julho de 
2024. 
 
Art. 2º Serão oferecidas 48 (quarenta e oito) vagas, que serão preenchidas através de Processo Seletivo, cujas normas constam 
deste Edital, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Parágrafo Único. Do total de vagas oferecidas, até 05 poderão ser preenchidas por servidores de instituições convidadas, respeitada 
a ordem de classificação geral no Processo Seletivo. 
 
Art. 3º. O investimento do aluno será de 16 (dezesseis) parcelas, no valor mensal de R$ 295,82 (duzentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e dois centavos), atualizado anualmente pela UFIR-RJ (valor de referência 72,30 UFIR/RJ). Excepcionalmente, os valores de 
mensalidade praticados em 2022 serão mantidos sem atualização para 2023. 
Parágrafo Primeiro – Os servidores do TJRJ realizarão o pagamento através de desconto mensal em folha; os servidores de 
instituições convidadas, poderão realizar o pagamento por repasse de verbas entre instituições ou por meio de GRERJ eletrônica, até 
o dia 05 de cada mês, enviando cópia do comprovante, até o dia 10, para o Serviço de Suporte a Cursos Especiais (SESUC), sob 
pena de desligamento do curso. 
Parágrafo Segundo - Em caso de desistência ou cancelamento o servidor não fará jus à devolução de quaisquer valores pagos, sendo 

devida a mensalidade até a formalização do pedido de desligamento; 
 
Art. 4º O curso terá carga horária total de 360 horas e as aulas serão ministradas semanalmente, as terças e quintas-feiras, no 
horário das 9h às 12h, de acordo com calendário a ser disponibilizado até a data prevista para o início das aulas. 
§1º Excepcionalmente, as datas agendadas poderão ser alteradas, mediante comunicação aos corpos docente e discente. 
§2º Eventuais aulas de reposição e aulas práticas poderão ocorrer em qualquer dia útil da semana, a critério da ESAJ, entre as 
segundas e sextas-feiras, no horário das 9h às 12 horas. 
 
Art. 5º A metodologia do Curso envolve modernas técnicas e processos de ensino-aprendizagem que privilegiam a relação entre 
teoria e prática mediante aulas expositivas, estudos de casos concretos, além da participação em atividades complementares de 
natureza teórica e prática no cotidiano do sistema judiciário.  
Parágrafo Único: em razão das medidas pré-estabelecidas de combate à pandemia do Novo Coronavírus, e diante do atual momento 
de retomada presencial, as aulas serão realizadas de modo presencial, podendo haver alteração para o modelo virtual pela 
Plataforma Virtual Microsoft TEAMS a qualquer tempo de acordo com a recomendação das autoridades.  
 
II - DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 6º As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 23 de janeiro a 13 de fevereiro de 2023, das 12h às 
17h, através de formulário próprio disponibilizado no site da ESAJ.  
 
Art. 7º Os candidatos inscritos realizarão prova online de compreensão e interpretação de texto, na forma de múltipla escolha. 
 
I. A prova será realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, terça-feira, das 9h às 12h, através da Plataforma Moodle e será acessada, 
no dia e hora marcados, pelo link gerado após a confirmação da inscrição. 
II. O link para a prova é pessoal e intransferível. Qualquer manipulação ensejará anulação da prova, por decisão irrecorrível.  
III. A divulgação do gabarito e resultado preliminar será feita na página da ESAJ e/ou por e-mail, no dia 28 de fevereiro de 2023.  
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