
 
 

NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  
 
 

EDITAL N.° 001/2019 
 
Teste seletivo para ingresso ao quadro de estágio remunerado do 
Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário - Unifacear.  
 
 A Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, no uso das suas 
atribuições, torna público o presente edital, das inscrições validadas para 
atividades do Núcleo de Prática Jurídica. 
 
1 – DOS REQUISITOS: Poderão se inscrever os acadêmicos do curso de 
Direito dos campi UNIFACEAR devidamente matriculados. 
2 – DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: O candidato aprovado ocupará 
01 (uma) vaga existente junto ao Núcleo de Prática Jurídica - Araucária/PR, 
no período vespertino, de segunda a sexta-feira com carga horária de 6 
horas diárias.  
2.1 – Os candidatos classificados em segundo lugar e terceiro lugar formarão 

cadastro reserva para eventuais vagas que venham surgir.  
2.2 – O candidato aprovado em primeiro lugar fará jus à bolsa-auxílio, vale 
transporte, vale refeição e 50% de desconto no valor da mensalidade.  
3 – DO PROCESSO SELETIVO: O processo seletivo será composto por 2 

fases:  
1ª fase: Prova escrita composta por questões discursivas, com nota que varia 
de zero a dez de caráter eliminatório e classificatório. Passará para a segunda 
fase o aluno que obter a nota mínima de 7,0 pontos na prova escrita. 
2ª fase: Análise de títulos e Entrevista de caráter eliminatório e classificatório, 
tendo como pontuação: 

 Realizado estágio obrigatório ou voluntário no Núcleo de Prática 
Jurídica – Unifacear: 2,0 pontos (por semestre de atividade). 

 Monitoria no Núcleo de Prática Jurídica – Unifacear: 1,0 Ponto (por 
semestre de atividade). 

 Comprovar prática de estágio em outros departamentos jurídicos, 
remunerado ou não: 0,5 ponto (por semestre de atividade, 
considerando os últimos dois anos – 2017/2018). 

 Entrevista: até 5,0 pontos. 
3.1 – DA PROVA: será aplicada no dia 05/02/2019, com início às 13h00min e 

término às 16h00min  nas dependências do NPJ  – Araucária. O não 



 
comparecimento do candidato no horário especificado implicará na sua 
desclassificação do teste seletivo. 
3.2 – DA ANÁLISE DE TÍTULOS: Os candidatos que atingirem a nota mínima 

de 7,0 pontos na prova escrita passarão por análise de títulos e entrevista.  
3.3 – DA ENTREVISTA: Os candidatos classificados realizarão a entrevista 
com a coordenação do NPJ - Unifacear em data e horário que será agendado 
individualmente. 
4 – DO PROGRAMA: DIREITO CIVIL. Aplicação da lei no tempo e no espaço; 
Direitos da Personalidade Civil; Capacidade e Incapacidade; Domicílio Civil; 
Dos fatos e atos jurídicos; Prescrição e Decadência; Responsabilidade Civil; 
Direitos Reais; Direito de Família; Contratos.  Direito das Obrigações. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Jurisdição; Competência; Condições da ação; 
Pressupostos Processuais; Nulidades Processuais; Formação, suspensão e 
extinção do processo; Procedimento comum ordinário e sumário; 
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa ou Voluntária. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. Dos Princípios Fundamentais do Estado Brasileiro; 
Democracia; Cidadania; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Funções 
Essenciais à Justiça e Defensoria Pública; Assistência Judiciária Gratuita. 
ESTATUTO DE ÉTICA OAB – Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 
REGULAMENTO E REGIMENTO - NPJ UNIFACEAR. LÍNGUA 
PORTUGUESA.  
5 – DAS INSCRIÇÕES: Serão realizadas as inscrições no período de 
30/01/2019 a 01/02/2019, pessoalmente ou mediante procuração no Núcleo 
de Prática Jurídica - Araucária/PR, localizado no Bloco 07 do campus 
Araucária, das 12h30min às 19h00min. 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: O candidato deverá anexar no 
momento da inscrição os seguintes documentos: 
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; 
b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, 
fornecida pelo NPJ – Unifacear. 
c) Comprovantes das titulações a serem analisados, sendo considerados 
válidos: cópia e original dos contratos de estágio assinados; cópia e original 
dos certificados de estágio ou monitoria do NPJ – Unifacear.  
7 – DA CLASSIFICAÇÃO: A nota final será o resultado da média das notas 

da prova escrita, da soma de titulações e entrevista. Serão classificados os 3 
primeiros candidatos que atingirem as maiores pontuações. Após a 
publicação do Edital de Classificação do teste seletivo, o primeiro colocado 
será requisitado para apresentação dos documentos necessários à 
contratação e os demais farão parte do cadastro reserva. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.906-1994?OpenDocument


 
8 – DOS RESULTADOS: Serão afixados em edital na recepção do NPJ – 
Araucária/PR no dia seguinte à entrevista dos candidatos. 
 
 
Araucária, 28 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

 
GENILMA DE MOURA 

COORDENADORA DO NPJ - UNIFACEAR 
 


