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EDITAL 003/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário 

do Norte – Uninorte Ser Educacional, faz saber: 

 

I – Divulga-se a abertura de inscrições para o XIV Júri Simulado Interno do 

Centro Universitário do Norte – Uninorte Ser Educacional, que é ação do Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ) direcionado aos alunos matriculados a partir do 4º (quarto) 

período, que tenham interesse em participar da competição, que se rege pelo 

Regulamento em anexo. 

 

II - As inscrições serão efetuadas entre os dias 07 (sete) a 11 (onze) do mês de 

junho de 2021, via formulário on-line que será disponibilizado através de link. Este ano 

disponibilizaremos até o limite de 12 (doze) vagas para equipes e, havendo o 

preenchimento do referido número de vagas, bem como em razão da limitação quanto a 

esta quantidade, as inscrições poderão terminar antes da data prevista. 

 

Dispõe sobre as inscrições, 

regulamento e realização do 

XIV Campeonato de Júri 

Simulado Interno – Uninorte Ser 

Educacional (2021). 
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III - Poderão se inscrever na competição até o limite de 12 (doze) equipes, com 

o mínimo de 03 (três) e o máximo de 6 (seis) membros, e tais alunos devem estar 

regularmente matriculados a partir do 4º (quarto) período do curso de Direito. 

 

IV - A participação das equipes será decidida via sorteio, que deverá contar 

com a presença obrigatória de um representante de cada equipe, na data prevista de 14 

de junho de 2021, às 10h30min.   

 

V – A data da competição será no período de 21 de junho a 05 de julho de 2021. 

 

VI – Impugnações ao Regulamento poderão ser apresentadas à Coordenação 

do NPJ, no mesmo período de inscrições, de forma clara, concisa e fundamentada, via e-

mail do coordenador: wilian.junior@uninorte.com.br, sendo a decisão proferida em 48h. 

 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 

   Manaus/AM, 04 de junho de 2021.  

 

  

 

 

 


