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EDITAL N.°01/2018/POS-GRADUACAO LATO SENSU

SELECAO DE EGRESSOS DO CURSO DE DIREITO DA UNIT PARA
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO NO CURSO INTEGRADO

PREPARATORIO PARA MAGISTRATURA, POS-GRADUACAO LATO
SENSU EM DIREITO PROCESSUAL E RESIDENCIA JURIDICA

O Centro Universitario Tiradentes - UNIT torna

publico o edital para seus egressos do curso de
direito participarem do processo seletivo de
concessao de duas vagas, com bolsas de estudos,
destinadas a UNIT no Curso Integrado Preparatorio
para Magistratura, Pos-Graduacao Lato Sensu e
Residencia Juridica, conforme edital 71/2018,
publicado pela ESMAL.

A Reitoria do Centro Universitario Tiradentes - UNIT e a Coordenacao da Pos-

Graduacao Lato Sensu em Direito Processual, no uso de suas atribuicoes, convidam
seus egressos do curso de direito para participarem do processo seletivo, regido pelas
normas abaixo:

1.1. O presente edital destina-se a selecionar egressos UNIT para as duas vagas com
bolsa de estudos, ou seja, com isencao das mensalidades, para o Curso Integrado
Preparatorio Para Magistratura, Pos-Graduacao Lato Sensu em Direito Processual e
Residencia Juridica, oferecido pela Escola Superior da Magistratura do Estado de
Alagoas - ESMAL juntamente com o Centro Universitario Tiradentes - UNIT,
conforme edital 71/2018, publicado pela ESMAL.
1.2. A pre-inscricao sera realizada atraves do site da ESMAL,
http://vvww.esmal.tial.ius.br, devendo efetuar o pagamento da taxa de pre-inscricao no
valor de RS 50,00 (cinquenta reais).
1.3. Apos a efetivacao do pagamento da taxa de pre-inscricao, deve o interessado
comparecer pessoalmente ao setor da Coordenacao da Pos-Graduacao LatoSensu ate o
dia 28/05/2018, para o preenchimento de ficha de inscricao, bem como fazer a entrega
de copias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residencia,
comprovacao de conclusao de curso de graduacao em Direito, historico escolar e
curriculum vitae, com documentos comprobatorios das informacoes constantes no
referido curriculo.

1.4. O pagamento da taxa de pre-inscricao nao garante a participacao na selecao,
ficando a mesma condicionada a entrega da documentacao do item 1.3.
1.5. A selecao dos interessados pre-inscritos que cumprirem com os itens 1.2 e 1.3 dar-
se-a de acordo com os seguintes criterios:

a) Media ponderada do historico escolar da graduacao em Direito;
b) Certificado de Monitoria Academica: 1 ponto;
c) Publicacao de artigos cientificos: 0,5 ponto por artigo publicado;
d) Diploma de pos-graduacao lato sensu em qualquer area do Direito: 2 pontos;
e) Comprovacao de Nomeacao em Concurso Publico de Nivel Medio, 0,5 pontos

por comprovante;
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f) Comprovacao de Nomeacao em Concurso Publico de Nivel Superior, 1,0 ponto
por comprovante;

g) Inscricao (ou certificado de aprovacao para os impedidos e incompativeis) na
Ordem dos Advogados do Brasil, 1,0 ponto;

1.6. As demais regras estabeiecidas para o curso segue o edital publicado pela ESMAL,
servido o presente edital apenas para selecionar os egressos Unit interessados nas duas
vagas com bolsa de estudos, ou seja, isencao das mensalidades.
1.7. Os casos omissos serao resoividos pela Coordenacao da Pos-Graduacao Lato
Sensu.

Maceio, 17 de maio de 2018.
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