EDITAL Nº 002/2018

O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, no
uso de suas atribuições estatutárias, faz público, para
conhecimento dos magistrados associados, que abre
inscrições de candidatos às vagas para o Treinamento de
Segurança Especializada para os Magistrados, nos moldes
dos Treinamentos Operacionais (TO), que será realizado
com a Seção de Instrução Especializada do Batalhão de
Operações Policiais Especiais (BOPE)

1) DO CURSO
Trata-se de treinamento de Segurança Especializada para os Magistrados, nos moldes dos
Treinamentos Operacionais (TO), com o objetivo de: Instrução de segurança, preventiva e de
sobrevivência, para os magistrados e seus familiares além de promover a interação entre
profissionais de outras instituições com os policias militares da Seção de Instrução Especializada do
Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).
O treinamento será realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2018, das 8h às 17h, na sede do BOPE,
em Laranjeiras na cidade do Rio de Janeiro/RJ e será coordenado pelo Juiz Richard Robert
Fairclough.

A. As despesas com passagem e hospedagem dos interessados correrão por conta do
magistrado sorteado;
B. A alimentação que será oferecida durante a realização do treinamento, coffee break e
almoço, serão às expensas da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB;
C. O uniforme que será utilizado durante a realização do curso também será custeado pela
AMB;
D. O transporte Hotel/BOPE/Hotel será oferecido pelo TJ RJ, com escolta da Diretoria Geral de
Segurança Institucional (DGSEI).

2) DAS VAGAS
As 30 (trinta) vagas disponibilizadas neste edital são destinadas aos magistrados associados da
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB que concorrerão a sorteio;
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Os interessados em participar do sorteio devem se inscrever no período de 21 a 25 de maio de 2018,
enviando e-mail para presidencia@amb.com.br.

3) DO SORTEIO
O sorteio será realizado no dia 30 de maio de 2018, na sede AMB, em Brasilia, transmitido ao vivo
por meio de rede social, Facebook ou Instagram, em horário a ser divulgado posteriormente.

Brasília, 18 de maio de 2018.

Jayme Martins de Oliveira Neto
Presidente
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