ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Núcleo de Práticas Jurídicas

EDITAL 04/2016.1
X CONCURSO INTERNO DE JÚRI SIMULADO UNINORTE/LAUREATE
A Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário do Norte –
UNINORTE/LAUREATE, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a inscrição para
seleção de estudantes para o X Concurso Interno de Júri Simulado, na forma e condições
estabelecidas neste Edital.
1. FINALIDADES
1.1 Incentivar os alunos de Graduação a participarem da formação de equipe que representará o
Curso de Direito do Uninorte/Laureate nos concursos de Júri Simulado da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Amazonas, do Ministério Público do Estado do Amazonas e outros que surgirem no
decorrer deste ano.
1.2 Incentivar os professores a engajarem estudantes de graduação em atividade interinstitucionais de
modo a desenvolver e aprimorar a capacidade de orientação à pesquisa do UNINORTE/LAUREATE
em práticas dos procedimentos do Tribunal do Júri.
1.3 Possibilitar aos alunos do Curso de Direito o estreitamento da relação entre teoria e prática,
enfatizando o debate jurídico como instrumento de profissionalização do operador do Direito, em
especial para aqueles que tenham interesse em participar da competição, com ênfase nos
ensinamentos do Direito Penal, Direito Processual Penal, Linguagem Jurídica, entre outros.
2. PÚBLICO ALVO
Estudantes de graduação do Curso de Direito regularmente matriculados no Centro Universitário do
Norte – UNINORTE/LAUREATE, a partir do 5º período, que tenham interesse em participar da
competição, com ênfase nos ensinamentos do Direito Penal, Direito Processual Penal, Linguagem
Jurídica, entre outros.
3. VAGAS
Serão oferecidas 12 (doze) vagas por equipe, sendo estas equipes compostas de 3 titulares e 2 dois
suplentes, ou seja, 05 (cinco) alunos por equipe.
4. REQUISITOS. Para os estudantes participarem do processo de seleção, necessário preencher
os seguintes requisitos:
4.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Direito no UNINORTE;
4.2 Estar no momento da inscrição matriculado, no 5° Período, com aproveitamento das Disciplinas
Direito Penal e Direito Processual Penal;
4.3 Ter disponibilidade de horário para treinos e seletivas, conforme chaveamento a ser publicado.
5. DAS HORAS COMPLEMENTARES
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5.1 Os alunos que competirem a partir do 7º (sétimo) período poderão receber 6 (seis) horas de
atividades internas de estágio por competição no certame, podendo serem utilizadas essas horas, caso
o aluno opte, como horas externas de estágio ou atividades complementares.
5.2 Os alunos do 5º (quinto) período que competirem receberão 6 (seis) horas complementares por
competição.
5.3 Os jurados que comporem o Conselho de Sentença e os participantes do plenário receberão 4
(quatro) horas complementares por júri participado.
6. INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições serão efetuadas gratuitamente no período de 04 a 15 de abril de 2016, das 08
às 11:30h e das 14 às 17:30h, de segunda à sexta feira e aos sábados, das 08 às 11h, na
Secretaria do NPJ.
6.2 Poderão se inscrever as equipes de alunos regularmente matriculados a partir do 5º (quinto)
período do curso de Direito.
6.3 Cada equipe será composta por 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes, podendo ser por
alunos de turmas, turnos e períodos diferentes, desde que obedecido o critério 4, do item V do
Regulamento do Concurso (Anexo I).
6.4 Poderá uma sala inscrever mais de uma equipe.
6.5 Os estudantes interessados deverão apresentar, no ato da inscrição comprovante de matrícula
regular e de que estejam cursando o 5º período, podendo comprovar por cópia de declaração ou
Histórico Escolar;
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. Os critérios de avaliação estão previstos no Anexo I deste Edital.
8. CALENDÁRIO

INSCRIÇÃO
RESULTADO
SORTEIO DOS PROCESSOS
PUBLICAÇÃO DAS CHAVES
OFICINA DE INSTRUÇÃO
COMPETIÇÃO
RESULTADO

04 a 15/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
26/04/2016
02 A 13/05/2016
13/05/2016

Manaus, 1º de abril de 2016.

ADRIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO
COORDENADORA DO NPJ UNINORTE/LAUREATE
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