EDITAL N.03 /2018/NUPESQ/CCJ
O Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza (NUPESQCCJ), no uso de suas atribuições, torna pública as condições de inscrição e de seleção interna,
no período de 03 a 13 de setembro de 2018, de 10 (dez) discentes para desenvolver atividades
de pesquisa voluntária e não remunerada, vinculada ao PAVIC, com a finalidade de participar
da Liga de Medicina Legal.
1. Cronograma:
a) Lançamento do edital: 01/09/2018;
b) Período de inscrições (presenciais): 03 a 13/09/2018 (Nupesq – CCJ, sala Z - 41);
c) Aplicação da prova: 22/09/2018, das 09h30min às 11h;
d) Divulgação do Resultado aos candidatos aprovados (vide item 8): 24/09/2018;
e) Entrevista dos candidatos aprovados e análise curricular: 28/09/2018 às 19h;
f) Reunião de apresentação dos aprovados: 05/10/2018.
2. Público-alvo:
Discentes da UNIFOR que tenham perfil para se dedicar às atividades de pesquisa, produção de
trabalhos científicos, participação em eventos e demais projetos relacionadas aos objetivos da
Liga.
3. Pré-requisitos:
Poderão se candidatar à seleção os discentes que:
a) Estejam regularmente matriculados em qualquer Curso de Graduação da UNIFOR, que
tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Medicina Legal;
b) Não estejam cursando números de créditos equivalentes ao 9º semestre ou que não
estejam a menos de um ano de se graduar;
c) Tenham disponibilidade para dedicação às atividades da Liga de Medicina Legal, bem como
participar das reuniões que ocorrerão quinzenalmente, preferencialmente às sextas-feiras, de
19h às 20h30min, sem prejuízo da agenda acadêmica do discente. Podendo, ocasionalmente,
haver alteração nesse intervalo de tempo e mudança no dia da semana;
d) Possuam PMG igual ou superior a 07 (sete);

4. Documentação necessária para inscrição:
a) Formulário de Inscrição impresso e preenchido;
5. Documentação necessária para candidatos aprovados para a entrevista:
b) Histórico da Graduação impresso;
c) Declaração de matrícula impressa;
d) Currículo Lattes (plataforma lattes CNPQ) impresso e atualizado até fevereiro de 2018;
6. Forma de seleção:
a) 1ª Etapa: Prova escrita (eliminatória), composta de cinco questões, sendo três questões de
múltipla escolha e duas questões abertas, cuja nota mínima para a aprovação é 07 (sete);
b) 2ª Etapa: Entrevista dirigida semi-estruturada para avaliar o perfil do candidato
(classificatória e eliminatória), cuja nota mínima para a aprovação é 07 (sete);
7. Conteúdo programático:
Asfixiologia; Tanatologia; Embriaguez; e Sexologia Forense.
8. Disposições gerais:
a) As informações referentes às inscrições, à convocação para a prova e entrevista, resultado
da seleção e demais comunicados acerca do processo seletivo serão encaminhados via e-mail
pela Secretaria do Nupesq/CCJ, e/ou por representantes da liga;
b) Os discentes aprovados na seleção assumem o compromisso de seguir o Estatuto da Liga de
Medicina Legal, que será apresentada no início das atividades;
c) Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador em conjunto com os demais membros
da Liga;
d) Outras informações podem ser obtidas diretamente no Nupesq-CCJ (bloco Z, sala 41), ou
pelo telefone 3477-3037 ou pelo site da Unifor (www.unifor.br).

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – LIGA DE MEDICINA LEGAL
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