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EDITAL N°. 04/2021 – NPJ 

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS UNINORTE - SER 

EDUCACIONAL 

A Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas torna público o Edital para a inscrição 

de alunos do Curso de Direito e Serviços Judiciários do Uninorte no ESTÁGIO VOLUNTÁRIO 

NO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS UNINORTE - SER EDUCACIONAL. 

 
Art. 1º Ficam abertas, no período de 02 a 14 de setembro do ano de 2021, até as 18h 

horas, as inscrições de alunos do Curso de Direito, matriculados a partir do 3º (terceiro) período, 

e Serviços Judiciários, matriculados a partir do 2º (segundo) período, do Centro Universitário do 

Norte – Uninorte – Ser Educacional, para estagiarem voluntariamente no Núcleo de Práticas 

Jurídicas – NPJ. 

 
Art. 2º Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas, de forma remota, para os 

núcleos gerais de Práticas Jurídicas no segundo semestre do ano de 2021. Serão oferecidas 90 

(noventa) vagas, de forma presencial, para os núcleos especiais de Práticas Jurídicas no segundo 

semestre do ano de 2021. 

 
Art. 3º Para efetivar a inscrição no NPJ, o aluno deverá acessar o Google Formulário 

através do link ou “Qr Code” a seguir dispostos, preencher as informações necessárias e aguardar 

a confirmação via e-mail.  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0hOJ3eS2W5zajLds9JRfr9DAm7Dj

WwPHwH3OpLgQS6ZozoA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0hOJ3eS2W5zajLds9JRfr9DAm7DjWwPHwH3OpLgQS6ZozoA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0hOJ3eS2W5zajLds9JRfr9DAm7DjWwPHwH3OpLgQS6ZozoA/viewform?usp=sf_link
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Art. 4º Não serão oferecidas vagas aos sábados; 

Art. 5º São Núcleos Especiais de Atendimento contemplados neste edital: 

a) Núcleo de Assistência Criminal (NACrim) – Alunos matriculados a partir do 3º 

Período do Curso de Direito e 2º Período dos Cursos Tecnólogos.  

b) Núcleo de Assistência Trabalhista (NAT) – Alunos matriculados a partir do 6º 

Período do Curso de Direito e 3º Período dos Cursos Tecnólogos.  

c) Núcleo de Assistência Cível (NAC) - Alunos matriculados a partir do 3º Período 

do Curso de Direito e 2º Período dos Cursos Tecnólogos. 

Art. 6º O início das atividades no NPJ, será dia 20 de setembro de 2021; 

Art. 7º O aluno poderá se inscrever em até dois dias de práticas na semana. 

Art. 8º Considera-se o horário matutino como das 8h30min às 11h30min, vespertino 

como das 14h30min às 17h30min. O período de estágio diário é de 3 (três) horas. 

Art. 9º As vagas para o estágio de prática jurídica nos núcleos especiais do Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ) Uninorte Ser Educacional, durante o segundo semestre do ano de 2021 

serão dispostas da seguinte forma: 

 

 
NÚCLEOS 
ESPECIAIS 

 

 
 

SEGUNDA 

 
 

TERÇA 

 
 

QUARTA 

 
 

QUINTA 

 
 

SEXTA 

 
 
 
 

TURNO 
MATUTINO 

 

 
NACC 

(Núcleo de 
Assistência 

Cível) 
 

15 (quinze) 
vagas. 

   
NAT  

(Núcleo de 
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Trabalhista)  
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Criminal) 
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vagas. 

 
 
 
 

TURNO 
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15 (quinze) 

vagas. 

 
NAT  
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Trabalhista)  
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vagas. 
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vagas. 



  

 

Avenida Joaquim Nabuco, nº. 1270 – Bairro: Centro, CEP 69020-030. 
Fone: (92) 3212-5082. 

 

ESCOLA DE HUMANAS 
NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ 
 

 
Art. 10º Em virtude da limitação quanto ao número de vagas disponíveis, o aluno que 

faltar injustificadamente até 03 (três) encontros de prática jurídica, consecutivos ou não, seja na 

modalidade presencial ou remota, será desligado do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). A 

justificativa da ausência deverá ser encaminhada ao professor orientador de estágio em até 02 

(dois) dias a contar da referida ausência. 

Parágrafo único: O aluno que, mesmo estando presente durante os encontros de 

práticas jurídicas, deixar de entregar as atividades solicitadas pelo professor orientador, de forma 

injustificada, poderá ser desligado do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). 

Art. 11º A Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas, responsável pelo atendimento 

de alunos e assistidos, funciona das 08:30h às 11:30h e das 14:00h às 17:30h, de segunda a sexta-

feira, e poderá ser contatada, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, além de forma 

presencial no térreo do NPJ, na unidade 3, através dos telefones: (92) 3212-5092 e (92) 3212-5082, 

ou ainda através dos seguintes endereços eletrônicos: wilian.junior@uninorte.com.br; 

glaucia.almeida@uninorte.com.br; e andreza.fontao@uninorte.com.br; 

Parágrafo segundo: Qualquer atividade externa, mesmo que atrelada a atividades de 

práticas jurídicas, será objeto de certificação à parte e valorada conforme Regulamento de Estágio. 

 
Art. 12º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente 

produza seus efeitos. 

 
Publique-se. 

Manaus/AM, 02 de setembro de 2021. 

 

 
WILIAN SAPITO DOS SANTOS TORRES JUNIOR 

Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas  

NPJ -  Uninorte/ Ser Educacional 


