
 

EDITAL Nº 2/2018 – Centro de Estudos da Associação Nacional dos Advogados 

Públicos Federais (ANAFE) 

 

CURSO “ANTI-CORRUPTION LAW” COM VISITA À SUPREMA CORTE DOS 

EUA, AO BANCO MUNDIAL OU AO BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

O Centro de Estudos da ANAFE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

RETIFICAÇÃO do EDITAL Nº 1/2018, publicado no dia 15 de janeiro de 2018, que 

trata do custeio de inscrições para o curso de “Anti-Corruption Law”, a realizar-se no 

período de 23 a 27 de abril de 2018, na cidade de Washington (Estados Unidos), conforme 

alterações a seguir.  

1. Acrescentar o item 5.2. com a seguinte redação: “A emissão do visto de turista 

para os Estados Unidos da América e da contratação do Seguro de Saúde 

obrigatório é de responsabilidade exclusiva dos participantes do curso.”; 

2. Acrescentar o item 6.1. com a seguinte redação: “Os participantes que não 

foram contemplados no sorteio para custeio das taxas de inscrição e que optarem 

pelo subsídio têm até o dia 26 de fevereiro para depositar a quantia de $ 1 mil (mil 

dólares), de acordo com o câmbio do dia, na conta da ANAFE para o pagamento 

da taxa de inscrição.”; 

3. Alterar a redação do item 8.1, que passa a ser a seguinte: “O resultado do sorteio 

das taxas de inscrição, com a lista de contemplados, foi divulgado na página 

eletrônica da ANAFE no dia 5 de fevereiro de 2018”. 

4. Alterar a redação do item 9.1., que passa a ser a seguinte: “Os candidatos 

selecionados por meio deste edital poderão desistir, sem qualquer ônus, até o dia 

15 de fevereiro de 2018, sendo este o prazo máximo para confirmação de 

participação no curso”; 

5. Acrescentar o item 9.2. com a seguinte redação: “No caso de desistência dentre 

os contemplados, será realizado um novo sorteio entre os inscritos no dia 16 de 

fevereiro de 2018.”; 

Brasília, 9 de fevereiro de 2018. 

 

MARCELINO RODRIGUES 

Presidente da ANAFE 


