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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES/MATRÍCULA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PRÁTICA JURÍDICA JUNTO AO NPJ-
FACEAR. 

 
EDITAL N.° 03/2018 
 
2º SEMESTRE/2018 
 
 A Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FACEAR, no uso das suas 

atribuições, torna público pelo presente edital, que no período abaixo descrito 

estarão abertas as inscrições/matrículas para o desenvolvimento de prática 
jurídica, junto ao NPJ-FACEAR, as quais se procederão de acordo com as 

instruções e forma que seguem: 

 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1. O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Educacional Araucária destina-se 

ao atendimento de demandas jurídicas da população carente residente na cidade de 

Araucária e a proporcionar aos estudantes da FACEAR a oportunidade de 

desenvolverem prática jurídica, permitindo acesso a todos por meio de concurso, 

consistente em uma prova escrita. 

 

2. Serão oferecidas 40 vagas de prática jurídica destinadas aos alunos do Curso 

de Direito, para os trabalhos a serem desenvolvidos na sede do NPJ-FACEAR, 

sendo que as atividades transcorrerão durante o 2º semestre letivo de 2018, 

realizadas no período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2018. 

 

3. A atividade de prática jurídica junto ao NPJ-FACEAR consiste na elaboração 

de peças forenses; atendimento à população carente que procura os serviços do 

NPJ – FACEAR; acompanhamento dos feitos junto aos fóruns e de audiências; 

sempre sob a supervisão de advogados orientadores, sendo auxiliados por seus 

monitores. 

 

 

5. as atividades de prática jurídica junto ao NPJ-FACEAR serão realizadas 

segunda, quarta e quinta, das 13h:00min às 18h:00min, (totalizando 28 vagas, 

sendo que na quarta-feira as atividades serão realizadas no NPJ Sitio Cercado); nas 
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quintas-feiras as atividades serão realizadas no NPJ Araucária e Sitio Cercado e nas 

sextas –feiras das 19h00min às 22h00min (totalizando 12 vagas). 

 
II – DAS INSCRIÇÕES: 
 
1 - As inscrições para o Núcleo de prática jurídica e para monitoria poderão ser 

realizadas no período de 07/08/2018 a 09/08/2018, durante o horário de expediente 

na secretaria do NPJ das 13h00min às 18h00min; e noite das 19h:00 às 21h:30, 

junto a Coordenação do Curso de Direito com a Coordenadora Genilma Moura.  

 

2. Requerimentos de inscrições poderão ser feitos por terceiros, desde que, 

acompanhados do respectivo instrumento de procuração pública (com firma 

reconhecida), caso contrário, não serão aceitos.  

 

3. O aluno, para proceder a sua inscrição em prática jurídica, deverá preencher o 

formulário de inscrição, que estará disponível na sede do NPJFACEAR e na 

Coordenação do curso, declinando dia e turno em que pretende a realização das 

atividades pretendidas.  

 

4. São requisitos para inscrição na pratica jurídica estar quite com todas as suas 

obrigações junto a Faculdade Educacional Araucária, devidamente matriculado no 

Curso de Direito, cursando a partir do 6º período, durante o 2º semestre de 2018, e 

apresentar os seguintes documentos: A) Cópia da Cédula de Identidade; B) 
Comprovante de endereço C) Comprovante de vínculo empregatício ( com 
horário de trabalho, para aqueles alunos que vincularão a matricula para a 
sexta-feira). 
 

5 ao efetuar a sua inscrição para prática jurídica, o aluno deve observar atentamente 

a disponibilidade de dia, turno e horário, pois uma vez efetuada a inscrição não será 

mais permitida nenhuma alteração de turno-horário, salvo em casos excepcionais, 

mediante requerimento expresso devidamente justificado e documentado, o qual 

será analisado pela Coordenadora do NPJ.  

 

6 – As vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição, com edital de 

publicação dos inscritos em 10/08/2018, estando à disposição dos interessados nas 

dependências do NPJ – FACEAR e no site da FACEAR.  

 

7- Em caso de vagas remanescentes serão abertas as inscrições para alunos do 1º 

período ao 5º período, do dia 13/08/2018 a 14/08/2018, que estarão submetidos a 
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prova classificatória no dia 16/08/2018 às 19h00min. Sendo o edital com a lista de 

aprovados publicado em 17/087/2018, estando à disposição dos interessados nas 

dependências do NPJ – FACEAR e no site da FACEAR. 

7.1- A prova será aplicada em sala a ser designada pela Coordenação do NPJ. 

 

 
III – DO CONCURSO: 
 

1. A prova para ingresso em prática jurídica junto ao NPJ-FACEAR ( para alunos de 

1º a 5º período) consistirá em dez questões de múltipla escolha (peso 7,0) e uma 

discursiva (peso 3,0).  

1.1. As questões de múltipla escolha terão quatro alternativas, sendo apenas uma a 

correta. 

 2.1. As questões de múltipla escolha terão quatro alternativas, sendo apenas uma a 

correta.  

2.2 A peça processual será de processo civil. 3. A prova objetiva versará sobre as 

disciplinas de Direito Civil e Introdução ao Código Civil, Direito Processual Civil, 

Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho, que compõe o currículo do Curso de Direito da Faculdade 

Educacional de Araucária, abaixo discriminadas: 

 

a) DIREITO CIVIL a.1 - Aplicação da lei no tempo e no espaço; a.2 – Direitos da 

Personalidade Civil; a.3 – Capacidade e Incapacidade; a.4 – Domicílio Civil; 

a.5 – Dos fatos e atos jurídicos; a.6 – Prescrição e Decadência; a.7 – 

Responsabilidade Civil; a.8 – Direitos Reais; a.9 – Direito de Família;  

b)  DIREITO PROCESSUAL CIVIL b.1 – Jurisdição; b.2 – Competência; c.3 – 

Condições da ação; c.4 – Pressupostos Processuais; c.5 – Nulidades 

Processuais; c.6 – Formação, suspensão e extinção do processo; c.7 – 

Procedimento comum ordinário e sumário; c.8 – Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa ou Voluntária. 

c)  DIREITO PENAL c.1 - Princípios Constitucionais de Direito Penal; c.2 - 

Aplicação da Lei Penal; c.3 – Teoria do Crime; c.4 – Imputabilidade Penal; c.5 

– Concurso de Agentes; c.6 – Penas.  

d) DIREITO PROCESSUAL PENAL d.1 – Aplicação da lei processual no tempo 

e no espaço; d.2 – Inquérito Policial; d.3 - Ação penal; d.4 – Competência; d.5 

– Interrogatório; d.6 – Perguntas ao ofendido; d. 7 – Prisão e Liberdade 

Provisória.  

e)  DIREITO CONSTITUCIONAL. e.1 – Dos Princípios Fundamentais do Estado 

Brasileiro; e.2 – Democracia; e.3 – Cidadania; e.4 – Dos Direitos e Garantias 
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Fundamentais; e.5 – Funções Essenciais à Justiça e Defensoria Pública; e.6 

– Assistência Judiciária Gratuita.  

f)  DIREITO DO TRABALHO f.1- Direito Individual do Trabalho e Direito Coletivo 

do Trabalho. f.2 - conceito, autonomia e fontes (gerais e específicas). f.3 - 

Princípios específicos. A relação jurídica de emprego. F.4- Contratos de 

trabalho. f.4 - Terceirização, cooperativas, estágios, servidores públicos, 

autônomos e eventuais. f.5- Empregador:. f.6 Salário e remuneração. f.7 – 

duração do contrato de trabalho, férias. f.7 – Extinção do contrato de trabalho. 

f.8- Prescrição f.9- competência. 4. As provas serão realizadas com consulta 

livre à legislação ou doutrina. 5. Os candidatos com as melhores 

classificações ocuparão as vagas disponíveis no dia e período assinalado na 

inscrição. 

 

3- As provas serão realizadas com consulta livre à legislação ou doutrina. 

4- Os candidatos com as melhores classificações ocuparão as vagas disponíveis 

no dia e período assinalado na inscrição. 

 

IV – CASOS OMISSOS 
 
1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do NPJ-FACEAR. 

 

 

Araucária, 03 de agosto de 2018 

 

 

Genilma Pereira de Moura  

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica 


