Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região - AMATRA12
O Diretor da Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 12ª Região, mantida pela
Amatra12, torna pública a oferta do Curso de Pós-Graduação de Especialização em
Direito do Trabalho: o futuro do trabalho e da previdência, com 360h, a ser realizado
na cidade de Criciúma em convênio com a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMAFUCRI, mantenedora da UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC,
conforme disposições a seguir:
1. Vagas e aulas
A oferta compreende 40 (quarenta) vagas para ingresso em julho de 2020, que serão
preenchidas pela ordem de inscrição. As aulas serão dadas na UNESC em CRICIÚMA, com
previsão de início em 31.07.2020, preferencialmente em finais de semana intercalados e
dentro do calendário acadêmico da Universidade, nas sextas-feiras das 8h30min às 12h e
sábados das 13h às 16h30min.
2. Período e local para inscrições
As inscrições serão recebidas na Secretaria da Amatra12 ou a distância, pelo e-mail:
suporte@amatra12.org.br, a partir do dia 04.05.2020, de segunda a sexta-feira das 10h às 19h.
3. Documentação necessária para fazer a inscrição
1.
2.

cópias do diploma de Graduação em Direito e do histórico escolar
cópias do CPF e do RG do candidato;

3.
4.
5.

comprovante de residência;
ficha de inscirção preenchida e assinada;
pagamento ou comprovante do depósito da taxa de inscrição, no valor
de R$ 490,00, desconto de 15% até 30.06.2020, sobre a taxa.

4. Investimento
Taxa de inscrição e mais 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$ 490,00 quatrocentos e
noventa reais), a serem pagas no dia 10 (dez) de cada mês, a começar em 10 de agosto de
2020.
5. Descontos
•

De 15% (quinze por cento) no valor da taxa de matrícula, se efetivada até dia 30.06.2020

•

De 20% (vinte por cento) nas mensalidades para os egressos da UNESC e

•

De 25% (vinte cinco por cento) para pagamento à vista do valor total do curso.

Os descontos não são cumulativos e ficarão condicionados ao pagamento das mensalidades
nas datas de vencimento.
6. Matrícula
Para garantia da vaga, os candidatos deverão confirmar a matrícula na sede da Amatra12
ou à distância, pelo e-mail: suporte@amatra12.org.br.
Caso não for alcançado o número mínimo de 30 matrículas, a oferta do curso sera
suspensa e devolvida a taxa de inscrição.

7. Disposições gerais
Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Superior da Magistratura.
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