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EDITAL DE SELEÇÃO DE ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA  
PENAL Nº 01/2021 

 
GRUPO DE TRABALHO: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL 

 
Abertura de Processo Seletivo para atividade prática supervisionada em Direito 

Penal perante o Núcleo de Prática Jurídica 
 

I – Das Condições Relativas à Execução  
  
Art. 1º. A atividade prática supervisionada será realizada para os estudantes regularmente 
matriculados a partir do 4º período no Curso de Direito desta IES, nas dependências do Núcleo 
de prática Jurídica do UNIT/AL. O aluno cumprirá uma jornada mínima de 12 horas/semanais, 
a serem ajustadas dentro do horário de funcionamento do NPJ. 
 
§ 1º.  Em caso excepcional, devidamente justificado e aprovado pelos professores orientadores, 
o aluno (a) poderá cumprir até 2 (duas) horas não presenciais.  

 
§ 2º. O Núcleo de Prática Jurídica funcionará em diversos expedientes: 
 

I – De segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00 às 14:00 horas; 
II – Aos sábados, no horário de 08:00 às 12:00 horas; 
III – De segunda-feira a sexta-feira no horário de 14:00 às 18:00 horas, em pelo menos 
três tardes semanais; 

 
§ 3º. As atividades relativas ao grupo de Direito Penal e Direito Processual Penal deverão ser 
realizadas, preferencialmente, nos seguintes horários:  
 

I – Segunda-feira: Das 09h às 13h 
II – Terça-feira: Das 09h às 13h 
III – Quarta-feira: Das 14h às 18h 
IV – Quinta-feira: Das 14h às 18h 

 
§ 4º. O(A) aluno(a) aprovado(a), devidamente supervisionado pelos professores vinculados a 
este NPJ, ficará encarregado da análise e elaboração de petições na área penal, bem como 
análise de processos, tendo que cumprir a carga horária semanal estabelecida acima. 
 
§ 5º. Após a conclusão do período da atividade prática supervisionada, o(a) discente terá direito, 
além da declaração da integralização da carga horária, à emissão de um certificado a ser 
fornecido pela IES. 
 
II – Do Número de Vagas e do Período de Duração  
 
Art. 2º. Serão oferecidas até 05 (cinco) vagas, para aluno (a) do 4º ao 9º período, e 10 (dez) 
vagas para suplentes. 
  
§1º Cada aluno (a) ficará responsável pela análise e elaboração de petição em processos penais 
relativos as demandas da 2ª e 10ª Vara Criminal da Comarca de Maceió, matérias relativas ao 
Núcleo de Assistência o Preso da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, bem como 
demandas relativas a 63ª Promotoria Militar do Estado de Alagoas. 
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§3º Todos os inscritos deverão ser aluno (a) do Curso de Direito, e realizarão as atividades pelo 
período de 06 (seis) meses, podendo, a princípio, ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, 
dependendo do desempenho do estudante e da necessidade apresentada pelos professores 
responsáveis pelo Grupo de Trabalho. 
 
III – Do Processo de Seleção e suas Datas. 
  
Art. 3º. O processo de seleção será composto por duas fases eliminatórias e classificatórias, 
sendo a primeira uma entrevista e análise de currículo, que será realizada nos dias, 03 (três) de 
março de 2021 (quarta feira), no horário compreendido entre 14:00 (quatorze horas) e 18:00 
(Dezoito horas) e dia 04 (quatro) de março de 2021 (quinta feira) entre às 14:00 (quatorze 
horas) e 18:00 (Dezoito horas). 
 
§ 1º. A Classificação levará em conta o somatório de notas levando em consideração os 
seguintes critérios: 

a) Nota atribuída na entrevista, que será valorada ao intervalo de 0,0 a 8,0 pontos; 
b) 0,5 ponto ao aluno que comprovar ter cursado integralmente e ter sido aprovado na 

matéria Crimes em Espécie I; 
c) 0,5 ponto ao aluno que comprovar ter cursado integralmente e ter sido aprovado na 

matéria Crimes em Espécie II; 
d) 0,5 ponto ao aluno que comprovar ter cursado integralmente e ter sido aprovado na 

matéria Processo Penal; 
e) 0,5 ponto comprovação de estagio em Penal, por um período mínimo de 1 ano. 

 
 
§ 2º. Fica estabelecido como critério de desempate a realização de avaliação escrita, 
especificamente, a produção de uma peça processual na área penal. 
 
§ 3º. A segunda fase, se houver necessidade, consistirá na realização de avaliação objetiva 
relativa à disciplina Direito Penal e Processo Penal, que será marcada em momento oportuno. 
 
§ 4º - O resultado será publicado em 08 de março de 2021 nos murais da IES e nos avisos do 
Magister.   
 
 
IV – Das Condições para Inscrição no Processo de Seleção  
 
Art. 4º. O(A) candidato(a) deverá estar matriculado em Curso de Graduação em Direito, no 
Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL, a partir do 4º período; 
 
 V – Do Período de Inscrição e Documentação Necessária 
  
Art. 5º. A inscrição ocorrerá entre os dias 23 de fevereiro de 2021 (terça-feira) à 02 de 
março de 2021 (terça-feira) mediante preenchimento do formulário do Google: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXYOoVdnH8EK4KWW0toMuLmeH9iXniApN
Z2BEZOZ8FF53mHg/viewform?usp=sf_link 
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§ 1º. O(a) candidato(a) deverá preencher, a  ficha  de  inscrição do formulário retro, e apresentar 
os documentos exigidos, conforme as alíneas seguintes:  
  

a) Curriculum Vitae; 
b) Histórico escolar do Curso de Graduação, devidamente atualizado. Caso tenha o 

candidato, sido transferido de outra IES, trazer o histórico anterior. 
c) Cópia da carteira de identidade; 

  
VI – Das Disposições Gerais 
 
Art. 6º. São deveres dos estudantes aprovados: 
 

a) Assiduidade, sendo excluído do grupo o aluno que tiver três ausências 
injustificadas; 

b) Pontualidade, sendo tolerados atrasos, não constantes, de até 15 minutos; 
c) Produtividade, conforme avaliação do professor orientador responsável pela prática; 

 
§ 1º. A impontualidade em cinco oportunidades resultará em advertência. O somatório de três 
advertências acarretará na exclusão do aluno deste grupo de prática; 
 
§ 2º. A baixa produtividade resultará em advertência. O somatório de três advertências 
acarretará na exclusão do aluno deste grupo de prática; 

  
VII – Das Disposições Gerais 
  
Art. 7º. Os casos omissos neste edital serão dirimidos pelos professores responsáveis pelo 
Certame, Rodrigo Cavalcante Ferro e pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica. 
 

Maceió/AL, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 

MARIANA FALCÃO SOARES 
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica 

 
 

 
 
 
 

PATRÍCIA PAULA SOARES SANTOS OLIVEIRA 
Supervisora do Núcleo de Prática Jurídica 

 
 

Rodrigo Cavalcante Ferro 
Professor Orientador 


