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EDITAL N. 1, DE 23 DE JUNHO DE 2021 
 
O Emagis Cursos Jurídicos (www.emagis.com.br) torna pública a realização de concurso 
para a concessão de 30 (trinta) bolsas de estudo, nos termos do presente edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O presente concurso destina-se à seleção de 30 (trinta) alunos(as) para o 
preenchimento das seguintes vagas: 

a) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: Magistratura Estadual; 
b) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Magistratura Estadual; 
c) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: Magistratura Federal; 
d) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Magistratura Federal; 
e) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: Ministério Público 

Estadual; 
f) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Ministério Público Estadual; 
g) 2 (duas) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Ministério Público Federal; 
h) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: Defensoria Pública 

Estadual; 
i) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Defensoria Pública Estadual; 
j) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: Delegado de Polícia Civil; 
k) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: Delegado de Polícia Civil; 
l) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY: Delegado de Polícia Federal; 
m) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY: Advogado da União; 
n) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY: Procurador da Fazenda 

Nacional; 
o) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY: Procurador Federal; 
p) 1 (uma) vaga no plano Programa de Estudo PLAY PLUS: PGE/PGM; 
q) 3 (três) vagas no plano Programa de Estudo PLAY: PGE/PGM; 

1.2 A seleção para as vagas de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, 
conforme especificadas a seguir. 
1.2.1 A primeira etapa do concurso abrangerá a realização de prova objetiva, para todos 
os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. 
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1.2.2 A segunda etapa do concurso abrangerá a realização de prova discursiva, para 
todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, contendo: 

a) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) sentença, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de juiz de direito; 

b) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) sentença, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de juiz federal; 

c) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça processual, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de promotor de justiça; 

d) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça processual, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de procurador da república; 

e) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça processual, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de defensor público estadual; 

f) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça prática, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de delegado da polícia civil; 

g) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça prática, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de delegado da polícia federal; 

h) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça processual, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes aos cargos de advogado público federal 
(AGU/PFN/PGF); 

i) 1 (uma) questão discursiva e 1 (uma) peça processual, para os alunos que se 
inscreverem nas vagas concernentes ao cargo de procurador do estado ou do 
município. 

1.2.3 A terceira etapa do concurso abrangerá a realização de prova oral, para todos os 
cargos, de caráter classificatório. 
 
2 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO 
2.1 A inscrição no concurso é gratuita e deve ser feita exclusivamente através do site 
www.emagis.com.br, no período de 23 de junho a 16 de julho de 2021. 
2.2 No ato de inscrição, o candidato selecionará o cargo pretendido, dentre os seguintes: 
juiz de direito; juiz federal; promotor de justiça; procurador da república; defensor 
público estadual; delegado da polícia civil; delegado da polícia federal; advogado público 
federal; procurador do estado ou do município; 
2.3 Será admitida a realização de 1 (uma) inscrição por candidato. A identificação de 
mais de 1 (uma) inscrição conduzirá à exclusão do candidato. 
2.4 Ao realizar a sua inscrição, o candidato manifesta a concordância com os termos que 
constam neste edital, bem como com a divulgação de seus dados pessoais, declarados 
durante a sua inscrição, de forma a possibilitar a efetiva execução do processo seletivo, 
com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a 
divulgação de seu nome, em observância a critérios de publicidade e de transparência 
da disputa. 
3 DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA ETAPAS DO CONCURSO 
3.1 A primeira etapa do concurso está descrita nos quadros a seguir: 
3.1.1 PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 
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Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 

sentença 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.2 PARA O CARGO DE JUIZ FEDERAL 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 

sentença 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.3 PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

processual 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.4 PARA O CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

processual 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.5 PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

processual 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.6 PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 
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Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

prática 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.7 PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

prática 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.8 PARA O CARGO DE ADVOGADO PÚBLICO FEDERAL 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

processual 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.1.9 PARA O CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO 

PROVA/TIPO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

DISCIPLINAS CARÁTER 

Objetiva 100 Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

Discursiva 1 questão 
discursiva e 1 peça 

processual 

Discriminadas no 
Anexo II 

Eliminatório e 
classificatório 

 
3.2 A prova objetiva, contendo 100 (cem) questões de múltipla escolha, terá a duração 
de 5 (cinco) horas e será aplicada no dia 17 de julho de 2021, no turno da manhã, 
conforme cronograma divulgado no Anexo I. 
3.3 A nota em cada questão da prova objetiva será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta 
do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,00, 
caso a resposta do candidato não esteja em concordância com o gabarito oficial 
definitivo da prova ou caso não haja marcação pelo candidato. 
3.4 A nota da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em cada uma das 100 
(cem) questões que a compõem.  
3.5 O gabarito da prova objetiva será divulgado às 15:00h do dia 17 de julho de 2021 e 
poderá ser objeto de recurso até às 19:00h do dia 18 de julho de 2021, 
impreterivelmente, o qual deverá ser interposto via e-mail para o 
faleconosco@emagis.com.br, acompanhado das respectivas razões, sob pena de 
indeferimento sumário. 
3.6 O resultado definitivo da primeira etapa será divulgado no dia 19 de julho de 2021, 
no Instagram do Emagis (@emagis_cursos_juridicos). 
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3.7 A prova discursiva terá a duração de 5 (cinco) horas e será aplicada no dia 18 de 
julho de 2021, no turno da manhã, conforme cronograma divulgado no Anexo I. 
3.8 Todos os candidatos poderão participar da prova discursiva. Serão objeto de 
correção pela banca examinadora, no entanto, somente as respostas dos 10 (dez) 
primeiros colocados de cada cargo - classificados à luz do resultado definitivo da 
primeira etapa, a que se refere o item 3.6 deste edital - e desde que observada a nota 
mínima de 50,00 (cinquenta) pontos na prova objetiva. 
3.9 Os candidatos não enquadrados nas colocações indicadas no item 3.8 estarão 
eliminados e não terão classificação no concurso.  
3.10 A questão discursiva valerá 30 (trinta) pontos e a peça processual, prática ou 
sentença (conforme o cargo), valerá 70 (setenta) pontos. 
3.11 O resultado provisório da segunda etapa será divulgado às 15:00h do dia 21 de 
julho de 2021 e poderá ser objeto de recurso até às 19:00h do dia 22 de julho de 2021, 
impreterivelmente, o qual deverá ser interposto via e-mail para o 
faleconosco@emagis.com.br, acompanhado das respectivas razões, sob pena de 
indeferimento sumário. 
3.12 O resultado definitivo da segunda etapa será divulgado no dia 23 de julho de 2021, 
no Instagram do Emagis (@emagis_cursos_juridicos), juntamente com a convocação 
para a prova oral.  
3.13 Considerar-se-ão aprovados no concurso os candidatos que se classificarem dentro 
do número de vagas previstas para a carreira respectiva, conforme item 1.1 deste edital. 
 
4 DA PROVA ORAL 
4.1 Somente os 2 (dois) primeiros colocados na classificação geral de cada cargo, 
dentre todos os inscritos, serão convocados para a prova oral, destinada à seleção dos 
ganhadores das vagas nos Programas de Estudo PLAY PLUS, indicadas no item 1.1 deste 
edital.  
4.2 A prova oral será realizada, sob a forma virtual, no dia 24 de julho de 2021, a partir 
das 09:00h, via aplicativo indicado pela banca examinadora do certame, com 
transmissão ao vivo pelo canal do Emagis no Youtube, e terá a duração de até 20 (vinte) 
minutos. 
4.3 As disciplinas objeto de arguição serão indicadas no edital de convocação para a 
prova oral.  
4.4 Na avaliação da prova oral, serão considerados o domínio do conhecimento jurídico, 
a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo. 
4.5 A nota final na prova oral será o resultado da média aritmética simples das notas 
atribuídas pelos examinadores. 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 O resultado final do concurso será divulgado no dia 24 de julho de 2021, no 
Instagram do Emagis (@emagis_cursos_juridicos).  
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela banca examinadora do concurso, composta 
pelos professores titulares do Emagis.  
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Anexo I 

 
Cronograma do Concurso 

 
Período de inscrições 23 de junho a 16 de julho de 2021 

Primeira etapa — prova objetiva 17 de julho de 2021 
Divulgação do gabarito provisório — 

prova objetiva 
17 de julho de 2021 

Segunda etapa — provas discursivas 18 de julho de 2021 
Resultado definitivo da primeira fase 19 de julho de 2021 
Resultado preliminar da segunda fase 21 de julho de 2021 
Resultado definitivo da segunda fase e 

convocação para a prova oral 
23 de julho de 2021 

Terceira etapa — prova oral 24 de junho de 2021 
Resultado final do concurso 24 de julho de 2021 

 
 

Anexo II 
 

Disciplinas objeto de avaliação 
 

CARGO DISCIPLINAS 
Juiz de Direito Direito Civil 

Direito Processual Civil 
Direito do Consumidor 

Direito da Criança e do Adolescente 
Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direito Constitucional 

Direito Eleitoral 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
Direito Ambiental 

Direito Administrativo 
Juiz Federal Direito Constitucional 

Direito Previdenciário 
Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direito do Consumidor 

Direito Econômico  
Direito Civil 

Direito Processual Civil 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
Direito Financeiro 

Direito Administrativo 
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Direito Ambiental 
Direito Internacional 

Promotor de Justiça Direito Penal 
Direito Processual Penal 

Direitos Humanos 
Direito Civil 

Direito Processual Civil 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 

Direito Ambiental 
Direito Tributário 

Direito Empresarial 
Direito Eleitoral 

Direito da Criança e do Adolescente 
Direito do Consumidor 

Procurador da República Direito Constitucional 
Direitos Humanos 
Direito Eleitoral 

Direito Administrativo 
Direito Ambiental 
Direito Tributário 
Direito Financeiro 

Direito Internacional 
Direito Econômico 

Direito do Consumidor 
Direito Civil 

Direito Processual Civil 
Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Defensor Público Estadual Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direitos Humanos 

Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 

Direito Ambiental 
Direito Tributário 

Direito Empresarial 
Direito da Criança e do Adolescente 

Direito do Consumidor 
Delegado de Polícia Civil Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direitos Humanos 

Direito Civil 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 
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Direito da Criança e do Adolescente 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
Direito Eleitoral 

Direito do Consumidor 
Direito Ambiental 

Delegado de Polícia Federal Direito Penal 
Direito Processual Penal 

Direito Constitucional 
Direito Administrativo 

Direito Civil 
Direito Empresarial 

Direito Processual Civil 
Direito Internacional 

Direitos Humanos 
Direito Previdenciário 

Direito Financeiro 
Direito Tributário 

Advogado Público Federal Direito Administrativo 
Direito Constitucional 
Direito Processual Civil 

Direito Civil 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
Direito Financeiro 

Direito do Trabalho 
Direito Processual do Trabalho 

Direito Ambiental 
Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direito Internacional 

Direito Previdenciário 
Procurador do Estado ou do Município Direito Administrativo 

Direito Constitucional 
Direito Processual Civil 

Direito Civil 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
Direito Financeiro 

Direito do Trabalho 
Direito Processual do Trabalho 

Direito Ambiental 
Direito Penal 

Direito Processual Penal 
Direito Previdenciário 
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