
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PRÁTICA PENAL SUPERVISIONADA NO 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ) DA FACULDADE METROPOLITANA 

DA GRANDE FORTALEZA (FAMETRO) 

 

A Coordenação do curso de Direito e a Coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica (NPJ) da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO), no 

uso das suas atribuições, torna público, pelo presente edital, a instauração de 

processo seletivo para as atividades de Prática Jurídica Penal supervisionada e 

voluntária, decorrente do Projeto “Reconstruindo a Liberdade”, a serem 

desempenhadas no âmbito do NPJ, as quais se procederão de acordo com as 

instruções e forma que seguem: 

 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o. A Prática Jurídica Penal Supervisionada Voluntária é desenvolvida a partir 

do Programa “FAMETRO Cidadania” elaborado pela Coordenadora do curso de 

Direito e pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, com a participação do 

respectivo corpo docente, em consonância com as Diretrizes Nacionais do curso 

de Direito e da Instituição de Ensino.  

 

Art. 2o. Os alunos selecionados desenvolverão as atividades de prática jurídica 

real, sob a orientação da Professora Isabelle Lucena Lavor, que consiste na 

análise de processos criminais, de acordo com a Lei de Execuções Penais, em 

convênio com a Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Secretaria de Justiça 

do Estado do Ceará, no âmbito do NPJ do curso de Direito da FAMETRO, 

mediante Projeto denominado “Reconstruindo a Liberdade”. 

 

Art. 3o. Os serviços prestados no bojo do NPJ são gratuitos e a prática jurídica 

desenvolvida pelos alunos NÃO será remunerada.  

 

Art. 4o. A carga horária de atividades será de 4 (quatro) horas semanais, a ser 

desenvolvida nos seguintes dias e horários, a ser escolhido pelo discente no ato 

da inscrição, a saber:  

a) Quinta-feira, das 14:30 às 18:30 horas; OU 

b) Sexta-feira, das 14:30 às 18:30 horas 

 

 

 



 

§ 1º. A carga horária estabelecida no caput refere-se, tão-somente, a análise de 

processos criminais que serão disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado 

do Ceará. 

§ 2º. É recomendado ao aluno, ao efetuar a sua inscrição, observar, atentamente, 

a sua disponibilidade no dia da semana e horário para realizar a atividade.  

 

Art. 5o.  A Prática Penal terá carga horária total de 80 (oitenta) horas, que serão 

computadas como atividades complementares no histórico escolar.   

 

§ 1º. Para aproveitamento e validação das horas extracurriculares, é necessário 

que o discente compareça à, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária estabelecida para o período total de serviço voluntário 

supervisionado objeto deste edital;  

§ 2º. A inobservância do caput deste Parágrafo invalida a atividade desenvolvida 

no serviço voluntário supervisionado, podendo gerar a exclusão do selecionado 

das atividades de Prática Penal, além de obstar o recebimento do respectivo 

certificado. 

 

Art. 6o. As atividades abrangidas no presente edital e desenvolvidas no âmbito do 

NPJ não substituem àquelas objeto das disciplinas de Estágio Curricular de 

Prática Jurídica. 

 

Art. 7o.  As atividades de Prática Jurídica Criminal supervisionada e voluntária 

começarão quando do segundo semestre do ano letivo de 2017 e terão 

término previsto para o final do referido semestre. 

 

 

II - DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

 

Art. 8o. As inscrições serão realizadas, gratuitamente, das 13h30 do dia 

01/06/2017 às 20:30h do dia 30/06/2017, mediante o preenchimento de ficha de 

inscrição disponibilizada pela internet, disponível no seguinte endereço: 

<www.fametro.com.br/participe>, devendo o discente, no ato da inscrição, 

assinalar sua preferência por um dos dias ofertados para a atividade. 

 

Art. 9o. Poderão inscrever-se para as atividades de Prática Jurídica Penal os 

estudantes do curso de Direito da FAMETRO que, em 2017.1, tenham cursado 

(com aprovação) as disciplinas de Direito Penal I, II e Processo Penal I, além de 

estarem matriculados (ou já tenham cursado) Processo Penal II. 

 



 

Art. 10. Será excluído da seleção o estudante que não atender aos requisitos 

previstos neste Edital. 

 

Art. 11. O candidato deverá indicar, na ficha de inscrição, o número de matrícula, 

dos seus documentos de identificação (RG e CPF), acrescentando, ainda, o seu 

nome, endereço completo, telefones de contato e e-mail. 

 

Art. 12. O rol dos alunos selecionados será disponibilizado no NPJ e/ou no site da 

FAMETRO. Além disso, os discentes receberão comunicado acerca do resultado 

no e-mail apontado na ficha de inscrição.  

 

 

VI – DA CAPACITAÇÃO 

 

Art. 13. Os alunos selecionados serão convocados para participar da fase de 

capacitação, mediante aviso enviado por e-mail e afixado no mural do NPJ do 

curso de Direito da FAMETRO.  

§ 1º. A fase de capacitação possui caráter classificatório e compreende a 

participação em atividade teórica a ser realizada nas dependências da sede do 

Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da FAMETRO. 

§ 2º. A ausência à fase da capacitação provocará a imediata eliminação do 

candidato.  

§ 3º. O atraso superior a 20 (vinte) minutos na fase de capacitação será 

considerado como ausência e implicará o desligamento imediato do certame. 

 

 

 V – DOS DEVERES  
 

Art. 14. Serão considerados capacitados para fins deste certame os alunos 

selecionados para exercerem suas atividades perante o Núcleo de Prática 

Jurídica do curso de Direito da FAMETRO, de acordo com as regras previstas no 

Edital, competindo-lhes principalmente:  

I. Cumprir seus plantões junto ao NPJ;  

II. Analisar juntamente com o docente supervisor processos criminais que serão 

disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. 

III. Observar os requisitos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais todos e 

quaisquer benefícios a serem aplicados aos carcerários;  

IV. Estudar periodicamente a Lei de Execuções Penais; 



 

V. Redigir as petições iniciais de todos os processos nos quais participarem, delas 

fazendo constar a identificação do respectivo discente, e assiná-las juntamente 

com a Defensoria Pública do Estado do Ceará;  

VI. Agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Núcleo de 

Prática Jurídica;  

VII. Cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes à 

atividade prática desenvolvida.  

 

§ 1º. No exercício de atividades vinculadas direta ou indiretamente ao NPJ, 

aplicam-se aos alunos do Curso de Direito, no que couber, as normas do Código 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  

§ 2º. Quando da infringência de qualquer norma do Código referido no parágrafo 

anterior, segue-se o procedimento e aplicam-se as sanções previstas no 

Regimento do Curso de Graduação em Direito da Faculdade, quando trata do 

regime disciplinar do corpo discente.  

 

Art. 15. O meio de comunicação oficial entre Alunos, Professores, Secretaria e 

Coordenação do NPJ é o correio eletrônico (e-mail), que será utilizado para 

informações acerca de prazos para produção de peças, envio de petições, bem 

como todo e qualquer assunto que diga respeito ao bom andamento dos feitos 

ligados à atividade realizada no Núcleo de Prática Jurídica.  

 

Parágrafo Único. É dever do aluno manter o cadastro de seus contatos pessoais 

sempre atualizados perante a Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica, 

especialmente o e-mail, pelos fundamentos expostos no caput deste artigo, bem 

como conferir o correio eletrônico (e-mail) com periodicidade com fito de viabilizar 

a comunicação.  

 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste edital e no Regulamento do NPJ do Curso de 

Direito da FAMETRO, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

Art. 17. Será excluído do concurso o candidato que:  

a) fizer, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata;  

b) deixar de apresentar quaisquer das exigências determinadas neste edital.  

 



 

Art. 18. As convocações, avisos, resultados e comunicações serão afixados no 

mural do prédio do NPJ do curso de Direito da FAMETRO e, em alguns casos, 

também no site da instituição de ensino superior. 

 

Art. 19. Quaisquer mudanças que porventura venham a ser feitas serão 

informadas em tempo hábil aos alunos, de acordo com o entendimento dos 

organizadores. 

 

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Direito e pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da 

FAMETRO.  

 

 

Fortaleza, 16 de maio de 2017. 

 
 

 

Juliana Wayss Sugahara 

Coordenadora do curso de Direito da FAMETRO 

 

 

 

Milena Britto Felizola 

Coordenadora do NPJ do Curso de Direito da FAMETRO 

 

 

Isabelle Lucena Lavor 

Professora Supervisora de Prática Penal 

 

 

 

 

 

 


