
 

 

CURSO “ANTI-CORRUPTION LAW” COM VISITA À SUPREMA 
CORTE DOS EUA, AO BANCO MUNDIAL OU AO BANCO 

INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Local: Washington (Estados Unidos) 

Período: 23 a 27 de abril de 2018 

Inscrições: até o dia 2 de fevereiro de 2018 

 

 

EDITAL Nº. 1/2018 – Centro de Estudos da Associação Nacional dos 
Advogados Públicos Federais (ANAFE) 

 

O CENTRO DE ESTUDOS DA ANAFE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o Acordo de Cooperação firmado entre a ANAFE e Washington 
College of Law (WCL) da American University, resolve divulgar as regras e 
procedimentos para participação no curso de “anti-corruption law”, a realizar-se 
no período de 23 a 27 de abril de 2018, na cidade de Washington (Estados 
Unidos), na forma deste Edital: 

1. Informações Gerais 

1.1. O curso será ministrado em língua inglesa voltado para profissionais que 
buscam aprimorar seus conhecimentos.  

- Será oferecido treinamento intensivo e prático sobre corrupção de maneira 
geral e como os EUA fazem para recuperar os valores desviados, com foco 
principal na corrupção praticada por agentes públicos e nos sistemas 
tecnológicos utilizados para controle e combate à corrupção, principalmente em 
casos de contratação pública. 

- O Programa de Estudos Legais e Judiciais Brasil-Estados Unidos da 
Washington College of Law (WCL) da American University é um programa de 
Direito Comparado voltado exclusivamente para o Brasil e os Estados Unidos e 
suas respectivas instituições legais e judiciais. Tendo à frente o Juiz Federal 
Senior dos Estados Unidos Peter J. Messitte, o programa é único ao fazer uma 
comparação direta das instituições legais e judiciais brasileiras com as dos 
Estados Unidos. 



 

 

- O Programa oferece aos participantes uma sólida compreensão tanto do 
sistema brasileiro, como do americano. Na medida em que o Brasil se torna 
cada vez mais ativo e influente no cenário mundial, o Programa vai facilitar o 
crescimento e entendimento entre os dois países, quebrando barreiras e 
criando novas oportunidades. 

- O curso será devidamente certificado, na forma da legislação americana. 

2. Período e duração 

2.1. O curso será realizado no período de 23 a 27 de abril de 2018 das 8h30 às 
16h.  

 3. Público alvo 

3.1. O curso é destinado aos associados da ANAFE que possuírem 
proficiência em inglês integrantes das quatro carreiras da Advocacia-Geral da 
União: Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda 
Nacional e Procuradores do Banco Central.   

- O participante deverá encaminhar cópia do diploma de curso de inglês (ou 
documento equivalente apto a comprovar a proficiência no idioma) ou 
declaração do candidato de que está ciente da obrigatoriedade de 
conhecimento da língua inglesa, permitindo sua total compreensão e 
participação no curso. 

4. Vagas 

4.1. São 15 (quinze) vagas totais para o curso. 

4.1.1. Custeio da taxa de inscrição 

4.1.1.1. Serão sorteadas 15 (quinze) inscrições, no valor de US$1.307,00 
(dólares americanos), entre os associados que manifestarem interesse até o 
dia 2 de fevereiro de 2018.  

4.1.1.2. Todos os candidatos classificados neste subitem deverão estar cientes 
de que as despesas do curso, dentre as quais as passagens, hospedagens e 
alimentação, não estão incluídas no valor da taxa de inscrição (valor do curso), 
e deverão ser arcadas pelo participante.  

 5.  Serviços oferecidos 

5.1. As vagas incluem curso sobre “Anti-corruption law” de uma semana com 
visita à Suprema Corte dos EUA, ao Banco Mundial ou ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, com direito a transporte para essas 
visitas, além de almoço de encerramento e serviço de café e chá durante o 
curso. 



 

 

6. Despesas Gerais 

- A ANAFE custeará 15 (quinze) taxas de inscrição, no valor de US$1.307,00 
(dólares americanos), cada. 

- As demais despesas com hospedagem, alimentação, bem como as taxas de 
inscrição daqueles que não forem contemplados no sorteio serão de 
responsabilidade dos candidatos selecionados por este Edital. 

- As despesas com deslocamentos (diárias e passagens) e outras não 
previstas neste Edital são de inteira responsabilidade do participante. 

7. Inscrição 

7.1. As inscrições serão realizadas até o dia 2 de fevereiro de 2018. 

- Para realização da inscrição, basta o interessado encaminhar e-mail para 
atendimento@anafenacional.org.br dentro do prazo estabelecido.   

8. Resultado do sorteio   

8.1. O resultado do sorteio das taxas de inscrição, com a lista de 
contemplados, será divulgado na página eletrônica da ANAFE no dia 3 de 
fevereiro de 2018. 

9. Desistência 

9.1. Os candidatos selecionados por meio deste edital poderão desistir, sem 
qualquer ônus, até o dia 4 de fevereiro de 2018. 

 10. Multa 

10.1. Uma vez a inscrição efetivada junto a Universidade, a desistência do 
candidato lhe implicará multa de 20% (vinte por cento) do valor da inscrição.  

10.2. Caso a desistência se dê após a celebração do contrato com a 
Washington College of Law, serão aplicadas as cláusulas contratuais nele 
previstas, sem interferência da ANAFE. 

  

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2017. 
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