
 

 

EDITAL Nº 001/2021 - AMB 

A Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, Renata Gil de Alcantara Videira, 

no uso de suas atribuições, resolve tornar público os critérios do sorteio dos Cursos, decorrente da 

parceria firmada entre a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Zarinha Centro de 

Cultura.    

1 – PROJETO  

1.1. Justificativa  

A AMB tem como uma de suas finalidades congregar os magistrados, promovendo a cooperação e a 

solidariedade mútuas, estreitando e fortalecendo a união dos magistrados brasileiros. Os 

magistrados (as) associados (as) têm o direito de usufruir os serviços e benefícios proporcionados 

pela AMB, diretamente ou por convênio, conforme art. 4º, inciso V do Estatuto. A realização do 

projeto tem como objetivo incentivar os (as) magistrados (as) associados (as) a conhecer os 

benefícios disponibilizados pela AMB e estimular o convívio e interação entre os (as) magistrados 

(as). 

1.2. Objetivos  

a) Congregar os (as) magistrados (as) associados (as), fortalecendo sua união; 

b) Promover a cultura dos (as) magistrados (as) associados (as); 

c) Ofertar serviços aos (as) magistrados (as) associados (as) à AMB; 

d) Divulgar os cursos ofertados pelos parceiros através do clube de beneficios da AMB. 

2 – PRÊMIO: CURSOS ZARINHA CENTRO DE CULTURA 

Associado (a) 

 

a) 02 (dois) cursos 1 (um) semestre – Zarinha Centro de Cultura www.zarinhaead.com.br 

 

Depedente 

 

b) 01 (um) curso anuidade - Formação em Língua Portuguesa, Leitura, Escrita e Cultura 

(Presencial ou Virtual ao Vivo) 

 

http://www.zarinhaead.com.br/


 

 

Português para Crianças (8 a 11 anos) 

 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/avaliacao-gratis-portugues-para-criancas-8-a-11-

anos_163/ 

 

- Português Essencial (12 a 14 anos) 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/avaliacao-gratis-curso-essencial-de-portugues-12-a-

14-anos_167/ 

 

- Curso Completo de Português (10 a 15 anos) 

 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/avaliacao-gratis-curso-completo-de-portugues-enem-

ao-vivo_165/ 

 

2.1. Serão efetuados dois sorteios distintos para os cursos (um semestre) ofertadas pela 

ZARINHA CENTRO DE CULTURA. 

2.2. Será efetuado um sorteio distinto para curso (anuidade) de Formação em Língua Portuguesa, 

Leitura, Escrita e Cultura ZARINHA CENTRO DE CULTURA, para o dependente do (a) 

magistrado (a) sorteado (a).  

2.3. Os prêmios deverão ser usufruídos de acordo com o curso (um semestre ou anual) sorteado, 

sem possibilidade de alteração.  

2.4. Para conhecer a Zarinha e os cursos ofertados, objeto deste sorteio, visite o seguinte site: 

www.zarinhaead.com.br 

3 – INSCRIÇÃO  

3.1. A inscrição é gratuita, podendo participar do sorteio somente os(as) magistrados(as) 

associados(as) a AMB.  

3.2 A inscrição do(a) interessado(a) implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste edital e nos demais instrumentos reguladores dos quais o participante não 

poderá alegar desconhecimento, sendo as informações prestadas no ato da inscrição de inteira 

responsabilidade dos candidatos. 
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3.3 A inscrição será online e realizada através do link ou QR Code: 

https://forms.app/conveniosamb/formulario-de-inscricao-cursos-zarinha-centro-de-cultura,  no 

período do dia 12 de maio de 2021, a partir das 18h, até o dia 26 de maio de 2021, encerrando às 

23h59.   

  

     QR Code - Formulário de Inscrição 

3.4 É de inteira responsabilidade do(a) interessado(a) o  preenchimento do formulário de 

inscrição. 

3.5 Cada magistrado(a) associado a AMB poderá preencher o formulário de sorteio uma única 

vez. 

4 – CRONOGRAMA  

Data ETAPAS DO SORTEIO LINK 

12/05/2021 Publicação do edital na página oficial da 

AMB  

              www.amb.com.br 

12/05/2021 a 

26/05/2021 
Período para realização de inscrições 

on-line: 

https://forms.app/conveniosamb/form

ulario-de-inscricao-cursos-zarinha-

centro-de-cultura 

27/05/2021 
Período de verificação cadastral 

-- 

28/05/2021 Sorteio das vagas  -- 

28/05/2021 

Publicação do resultado do sorteio em 

1ª chamada e 2º chamada (lista de 

espera) na página oficial da AMB  

           www.amb.com.br 
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28/05/2021 a 

01/06/2021 

 

Manifestação de interesse 1ª chamada 
 

       convenios@amb.com.br 

02/06/2021 a 

04/06/2021 

 

Manifestação de interesse 2ª chamada 

5 – SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1.  O sorteio será realizado no dia 28 de maio de 2021 às 14h, por meio da plataforma 

automática: https://sorteador.com.br/embaralhador/importar. Serão sorteados um titular (1ª 

chamada) e um suplente (2ª chamada) para as vagas disponibillizadas pela Zarinha Centro 

de Cultura. Os participantes inscritos poderão acompanhar a realização do sorteio na 

plataforma do zoom, o link será enviado por e-mail para ingresso na sala. 

5.2. O resultado será divulgado no mesmo dia do sorteio, na página da AMB. 

5.3. Os(as) associados(as) concorrerão ao sorteio conforme especificação e disponibilidade da 

Zarinha Centro de Cultura. 

5.4. Os(as) sorteados(as) serão comunicados(as) via e-mail institucional cadastrado no sistema da 

AMB. 

5.5. É responsabilidade do(a) sorteado(a) manter os dados cadastrais atualizados. 

5.6. É responsabilidade do(a) sorteado(a) a manifestação formal de interesse com a AMB por 

meio do endereço eletrônico convenios@amb.com.br, no prazo de 3 dias úteis, contados da 

data da publicação de manifestação de interesse referente a 1ª chamada. 

5.7. Este sorteio se refere exclusivamente aos cursos (um semestre e/ou anuidade) mencionados, 

sendo de inteira e total responsabilidade do(a) magistrado(a) sorteado(a) os demais gastos de 

qualquer natureza. 

6 – VALIDADE  

6.1. O resultado do sorteio será válido para o período dos cursos (um semestre e/ou anuidade). 

6.2. Fica vedada a alteração do curso uma vez escolhido. 

6.3. O prêmio é pessoal e intransferível. A premiação, objeto desse sorteio, não poderá, em 

nenhuma hipótese, ser revertida em espécie, outro produto ou serviço, dar direito a troca ou 

ser transferida a quem quer que seja.  

mailto:convenios@amb.com.br
https://sorteador.com.br/embaralhador/importar
mailto:convenios@amb.com.br


 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Caso algum participante seja desclassificado, por não observância das regras deste edital, 

será convocado o sorteado suplente. 

8.2. Ao participar, o(a) associado(a) cederá de forma gratuita e definitiva a AMB os direitos de 

uso de imagem para eventual publicidade no site, jornal impresso e e-mail, sem limite de 

tempo, podendo a AMB utilizá-las a seu critério, dentro do limite da legalidade. 

8.3. A AMB se reserva no direito de, a qualquer tempo, sem prévio aviso, modificar os critérios 

do sorteio ou determinar o seu encerramento, no caso de constatar fraude, plágio, dificuldade 

técnica ou qualquer outro fator fora do seu controle, que traga risco ao presente sorteio, aos 

associados ou quaisquer terceiros. 

8.4. Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital deverão ser 

encaminhadas ao seguinte endereço eletrônico com o assunto “SORTEIO”: 

convenios@amb.com.br. 

 

       Brasília, 12 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB 

Renata Gil de Alcantara Videira 

Presidente 
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ANEXO 

 

Cursos 2021 – Ao Vivo ou na Plataforma 

1.  História da Arte: Da Civilização Oriental ao Alto Renascimento 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/historia-da-arte-da-civilizacao-oriental-ao-alto-

renascimento_159/ 

Conheça de História da Arte 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/aula-gratis-historia-da-arte-da-civilizacao-oriental-

ao-alto-renascimento_161/ 

2. Guerra Fria - De Khruschev a Brejnev 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/3-guerra-fria-de-khruschev-a-brejnev_160/  

 Conheça o Curso Guerra Fria - De Khruschev a Brejnev 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/aula-gratis-curso-guerra-fria-de-khrushchev-a-

brejnev_162/ 

Disponíveis EaD 

1. I e II Guerras Mundiais - Parte I 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/i-e-ii-guerras-mundiais-parte-i_63/ 

2. História da Rússia: De Ivan, O Terrível, à Revolução Russa 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/1-de-ivan-o-terrivel-a-revolucao-russa_133/ 

3. História dos Judeus - Parte I 

 

   https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/historia-dos-judeus-parte-i_107/ 

 

4. Mitologia na Arte – Parte I 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/mitologia-na-arte-parte-i_119/ 
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5. História da Arte (várias opções) 

Barroco Italiano - Caravaggio e Caravaggescos 

 

https://www.zarinhaead.com.br/loja/catalogo/barroco-italiano-caravaggio-e-caravaggescos_31/  
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