
 

 

EDITAL Nº. 6/2019 – Centro de Estudos da Associação Nacional dos 
Advogados Públicos Federais (ANAFE) 

 

Herramientas constitucionales para las crisis de las democracias 
contemporáneas 

Local: Universidade de Salamanca/Espanha  

Período: 16 a 31 de janeiro de 2020 

 

O CENTRO DE ESTUDOS DA ANAFE, no uso de suas atribuições legais, 
informa que realizará sorteio de inscrições para o curso de “Herramientas 
constitucionales para las crisis de las democracias contemporáneas”, a 
realizar-se no período de 16 a 31 de janeiro de 2020, na cidade de Salamanca, 
na Espanha, bem como, na forma deste Edital nº 6, determina a participação 
dos contemplados: 

 

1. VAGAS 
 

1.1 A ANAFE realizará o sorteio de 2 (duas) inscrições para o curso. 
 

1.2  O sorteio se dará no dia 9 de dezembro de 2019 exclusivamente entre 
os inscritos para concorrer, não havendo novo prazo para inscrições. 
 

1.3 Caso o sorteado desista de participar, será realizado novo sorteio entre 
os já inscritos. 
 

1.4 É fundamental que o associado inscrito esteja ciente das regras deste 
edital, evitando, assim, a desistência posterior ao sorteio. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1. O curso é destinado aos associados da ANAFE ativos e 
aposentados, integrantes das quatro carreiras da Advocacia-Geral da 
União: Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da 
Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central. 
 

3. PRAZOS 



 

 

3.1 Os contemplados no sorteio têm até o dia 10 de dezembro de 2019 
para confirmar presença e realizar a pré-inscrição no curso. 

 

4. SUBSÍDIO DE BOLSAS 

 
4.1 A ANAFE oferecerá 2 (duas) bolsas no valor total da inscrição para 
o curso.  

 

5. PASSAGEM/HOSPEDAGEM 

5.1 O convênio firmado pela ANAFE NÃO abrangerá passagens e 
hospedagens na cidade do curso. O investimento com passagens, 
hospedagem e alimentação é de total responsabilidade do participante, 
ficando a ANAFE isenta de qualquer responsabilidade sobre tais 
despesas. 

 

6. INSCRIÇÃO PARA O SORTEIO 

6.1. As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 8 de dezembro 
de 2019. 
 
6.2. Para realização da inscrição, o interessado deve encaminhar um e-
mail para atendimento@anafenacional.org.br dentro do prazo 
estabelecido com o assunto “Curso Salamanca”. No corpo da 
mensagem devem ser informados: Nome completo, telefones para 
contato, carreira e se o associado é ativo ou aposentado. 

7. RESULTADO DO SORTEIO 

7.1. O resultado do sorteio das taxas de inscrição, com a lista de 
contemplados, será divulgado na página eletrônica da ANAFE no dia 9 
de dezembro de 2019. 

8. DESISTÊNCIA 

8.1. Os associados contemplados deverão confirmar a inscrição no dia 
10 de dezembro. Caso haja desistência dentro do prazo, a ANAFE 
promoverá novo sorteio entre os demais interessados que se 
inscreveram dentro do prazo estabelecido neste edital. 

9. MULTA 



 

 

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

Brasília/DF, 2 de dezembro de 2019 

 


