.

EDITAL N 02. /2018/NUPESQ/CCJ
O Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza (NUPESQ-CCJ), no uso
de suas atribuições, torna pública as condições de inscrição e de seleção interna, no período de junho de
2018, de 5 (cinco) discentes para desenvolver atividades de pesquisa voluntária e não remunerada vinculada
ao PAVIC, com a finalidade de participar do Grupo de Pesquisa “Laboratório de Ciências Criminais”
(LACRIM), nas linhas de pesquisa “Processo, garantismo e Estado Democrático de Direito” e “Políticas
Públicas e Processo”.
1.Cronograma:
a) lançamento do edital: 12/06/2018;
b) período de inscrições: 13 a 21/06/2018 (Nupesq-CCJ, sala Z-41);
c) análise das inscrições, com divulgação das inscrições aprovadas: até 25/06/2018;
d) entrevista dos candidatos selecionados, com inscrição aprovada: 28/06/2018;
e) divulgação dos resultados: até 03/07/2016;
e) início das atividades de pesquisa: 01/08/2018.
2. Público-alvo:
Discentes da UNIFOR que tenham perfil para se dedicarem a atividades de pesquisa e redação de trabalhos
científicos.
3. Pré-requisitos:
Poderão se candidatar à seleção os discentes que:
a) tenham matrícula regular no Curso de Graduação em Direito da UNIFOR em pelo menos 20 (vinte)
créditos;
b) já cursaram ou estejam cursando Direito Processual Penal I; ter PMG maior que ou igual a 8,0; e ter, no
máximo 2 reprovações, por nota ou falta, em disciplinas cursadas, e desde que estas disciplinas não sejam
Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil e/ou Teoria Geral do
Processo;
c) não estejam cursando números de créditos equivalentes ao 9º. Semestre em diante do Curso de Direito;
d) tenham conhecimento intermediário sobre ferramentas de pesquisa em sítios eletrônicos de Tribunais, que
poderá ser averiguado no momento da entrevista;
e) tenham disponibilidade para dedicação de 12 (doze) horas semanais;
f) não possuam vínculo de emprego ou estágio.
4. Documentação necessária:
a) Cópia do histórico da Graduação;
b) Termo de compromisso e Formulário PAVIC (Programa de Aluno Voluntário de Iniciação Científica),
assinados;
c) Preenchimento de formulário próprio disponível no NUPESQ/CCJ;
d) Curriculum na plataforma Lattes/CNPQ atualizado até junho de 2018;
e)Texto manifestando as razões de interesse em participar do LACRIM (formulário em anexo);
5. Forma de seleção:

Análise de histórico e currículo (eliminatória) e entrevista (eliminatória e classificatória).
6. Disposições gerais:
a) As informações e resultado da seleção, convocação para prova e demais informes do grupo serão passadas
via e-mail para os inscritos pela Secretaria do Nupesq/CCJ.
b) Os discentes aprovados na seleção assumem: i) o compromisso de seguir o Estatuto do LACRIM, que é
parte integrante deste edital; ii) a serem orientados em Monografia I e II por um dos professores que fazem
parte do Grupo de Pesquisa; iii) a participar em eventos científicos realizados na UNIFOR.
c) Demais informações podem ser obtidas diretamente no Nupesq-CCJ (bloco Z, sala 41), ou pelo telefone
3477-3037.
Fortaleza, 11 de junho de 2018.
Profa. Dra. Danielle Maia Cruz - Coordenadora do NUPESQ-CCJ
Prof. Dr. Nestor Eduardo Araruna Santiago - Coordenador do LACRIM

Formulário de Inscrição - LACRIM
Nome:
E-mail:
twitter (se houver):

Telefone:

Semestre:

Matrícula:

Projeto de Pesquisa (se houver)
Disciplinas cursadas exigidas no Edital:
Cursos ou habilidade no uso de novas tecnologias (descreva)

Domínio de língua estrangeira:
Inglês: ( ) Lê
Francês ( ) Lê
Espanhol ( ) Lê

( ) Fala
( ) Fala
( ) Fala

( ) Escreve
( ) Escreve
( ) Escreve

Outras:_________________________________________________________________________

Por que o processo deve ser entendido como um instrumento de política pública? (15 linhas, no máximo)

