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III CONCURSO DE REDAÇÃO DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL JUIZ IRINEU JOÃO DA SILVA, DO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

CCRROONNOOGGRRAAMMAA  
DATA AÇÃO RESPONSÁVEL 

• Divulgação, sensibilização e mobilização 

EJESC, em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação, o SINEPE/SC e a 
UNDIME/SC 

• Último dia para a impressão do formulário próprio CONCURSO DE REDAÇÃO 

no site www.tre-sc.jus.br/ejesc ou retirada no cartório eleitoral 
Aluno 

Até  

15.08.2014 

• Recebimento das redações pela escola Aluno e escola 

Até 
22.08.2014 

• Seleção e entrega do texto selecionado, por faixa etária, pela escola ao 

cartório eleitoral (endereço em www.tre-sc.jus.br/site/institucional/zonas-
eleitorais/contatos-e-enderecos) 

• A eennttrreeggaa poderá ser feita via Correios ou por protocolo, em mãos 

Aluno e escola 

• Seleção e divulgação na circunscrição da zona eleitoral, dos melhores textos, 
em cada categoria, por cidade 

Juiz Eleitoral e Promotor Eleitoral, ou 
aquele que estes designarem 

Até 
05.09.2014 

• Remessa, pelo cartório eleitoral, dos melhores textos, em cada categoria 

(escola pública e particular e, ainda, por faixa etária: de 12 a 14 anos e de 15 a 
17 anos), por cidade, para concorrer em âmbito estadual, ao endereço 

3creje@tre-sc.jus.br  

• Divulgação dos integrantes da Comissão Julgadora, âmbito estadual, no site 

da EJESC (www.tre-sc.jus.br/ejesc) 

• Cartório eleitoral 

 

 

• EJESC 

Até 
27.11.2014 

• Publicação do resultado em âmbito estadual, no site da EJESC (www.tre-
sc.jus.br/ejesc) 

• Comunicação formal aos vencedores em âmbito estadual, em cada categoria 
(escola pública e particular e, ainda, por faixa etária: de 12 a 14 anos e de 15 a 
17 anos), com convite para participar da CERIMÔNIA de certificação e 
premiação que ocorrerá em Florianópolis/SC, extensivo a 3 acompanhantes: 
(representante(s) legal(is) e/ou representante da Escola) 

EJESC 

Cerimônia de certificação aos selecionados 

Entrega do Certificado de Honra ao Mérito AMIGO DA JUSTIÇA ELEITORAL, pelo 
Juiz Eleitoral e/ou Promotor Eleitoral ao autor da melhor redação de cada um dos 

municípios integrantes da zona eleitoral 

• Melhor redação do município (de inscrição do estudante), por categoria, 

sobre o tema: 

• OO  qquuee  éé  IIMMPPUUNNIIDDAADDEE?? 

• eessccoollaa particular, faixa etária 12 a 14 anos 

••  eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1122  aa  1144  aannooss    

••  OO  qquuee  ccaauussaa  ee  ccoommoo  eelliimmiinnaarr  aa  CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO??  

••  eessccoollaa  ppaarrttiiccuullaarr,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1155  aa  1177  aannooss    

• eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1155  aa  1177  aannooss 

Cartório Eleitoral 

Até 
19.12.2014 Cerimônia de certificação e premiação dos vencedores em âmbito estadual, a 

realizar-se em Florianópolis/SC 

Entrega do Certificado de Honra ao Mérito AMIGO DA JUSTIÇA ELEITORAL e da 
premiação ao autor da MELHOR REDAÇÃO (1º lugar) na sua categoria e à 

instituição de ensino a qual o aluno estiver vinculado  

• Melhor redação de Santa Catarina sobre o tema: 

• OO  qquuee  éé  IIMMPPUUNNIIDDAADDEE?? 

• eessccoollaa particular, faixa etária 12 a 14 anos 

••  eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1122  aa  1144  aannooss    

••  OO  qquuee  ccaauussaa  ee  ccoommoo  eelliimmiinnaarr  aa  CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO??  

••  eessccoollaa  ppaarrttiiccuullaarr,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1155  aa  1177  aannooss    

• eessccoollaa  ppúúbblliiccaa,,  ffaaiixxaa  eettáárriiaa  1155  aa  1177  aannooss 

EJESC 

 
 
 


