FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS ALVES FORTES

EDITAL
PROCESSO SELETIVO PARA O JÚRI SIMULADO
A FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS ALVES FORTES –
FACE ALFOR,

por meio do presente edital, torna público que estarão abertas as

inscrições, no período de

01 a 05 de setembro de 2014, para o processo seletivo

objetivando o preenchimento das vagas para exercício de funções no JÚRI SIMULADO
da FACE ALFOR, que obedecerá as seguintes disposições:
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A FACE ALFOR promoverá Júri Simulado como projeto de extensão do curso
de Direito, sob a coordenação da professora Marta Xavier de Lima Gouvea,
objetivando o desenvolvimento de habilidades : de interpretação e aplicação
do Direito às situações que serão apresentadas aos acadêmicos a partir de um
caso concreto já julgado com sentença transitada em julgado (tentativa de
homicídio) ; utilização de linguagem técnico-jurídica, com clareza, precisão e
adequação, com fluência verbal e escrita e com riqueza de vocabulário, de
modo a desenvolver padrão de comunicação indispensável na esfera
profissional; usar o raciocínio jurídico, a argumentação, a persuasão e a
reflexão crítica; julgar e tomar decisões; equacionar problemas e buscar
soluções compatíveis com as exigências sociais da sociedade contemporânea.
1.2 - Aos participantes serão aferidas horas extracurriculares compatíveis com a
função exercida.
1.3 - O processo seletivo para preenchimento das vagas para atuação no JÚRI
SIMULADO da

FACE ALFOR deverá ser observado

o cumprimento dos

seguintes requisitos:
•

Ser aluno regularmente matriculado no curso de Direito da FACE ALFOR, a
partir do segundo período, inclusive.
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•
•

Para cada função haverá exigência diferenciada, adiante especificada.
Ter disponibilidade de horário para o desenvolvimento das atividades .

1.4. - Os critérios para a seleção obedecerão a matrícula no período exigido, a exceção
da vítima e acusados que se submeterão a uma entrevista para aferição de aptidão para o
exercício da função.
1.5- Caso o número de interessados ultrapasse o de vagas destinadas para cada função,
preenchidos os requisitos necessários, será feita análise pela Coordenadora do curso de
Direito e terá preferência, os acadêmicos pela ordem:
a) com melhor desempenho acadêmico no curso;
b) com maior número de disciplinas cursadas;
c) Não ter sofrido reprovações em qualquer período do curso;
Os candidatos às funções para o JÚRI SIMULADO serão classificados por ordem
crescente, respeitado o número de vagas estabelecido, ressaltando que as vagas só
serão preenchidas se houver candidatos que atendam aos requisitos de qualidade
necessários ao exercício das funções estabelecidas.
2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1- As inscrições serão realizadas na Secretaria da FACE ALFOR no período de 01 a 05
de setembro de 2014, até às 21:00 horas.
2.2- A inscrição é gratuita.
2.3- No ato da inscrição o(a) acadêmico(a) poderá optar por mais de uma função – até no
máximo três – colocando a ordem de preferência.
3 – DA ENTREVISTA PARA AS FUNÇÕES: VÍTIMA E ACUSADOS
3.1 – A entrevista será realizada pela Coordenadora do projeto – profa. Marta Xavier de
Lima Gouvea , de caráter eliminatório, sendo incabível recurso.
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4- DATA E LOCAL DO JÚRI
O Júri simulado realizar-se-á no dia 05 de novembro de 2014, iniciando às 09:00 horas,
no salão do Júri do Fórum Nelson Hungria, sito na Praça Coronel Breves, 89, São José,
nesta cidade.
5- DAS VAGAS – REQUISITOS E CARGA HORÁRIA
5.1 -Os requisitos necessários para o preenchimento das vagas e aferição de carga
horária são estabelecidas conforme quadro abaixo:
FUNÇÃO

REQUISITO MÍNIMO

CARGA
HORÁRIA

1 acusado – gênero masculino

Matriculado a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

1 acusada – gênero feminino

Matriculada a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

1 vítima- gênero feminino

Matriculado a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

05 testemunhas

Matriculados a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

02 oficiais de justiça

Matriculados a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

01 escrivão

Matriculados a partir do 2º período ( inclusive)

30 horas

25 jurados

Matriculados a partir do 2º período ( inclusive)

*

02 Juízes

Matriculados a partir do 6º período ( inclusive)

40 horas

02 Promotores de Justiça

Matriculados a partir do 8º período ( inclusive)

60 horas

04 Advogados

Matriculados a partir do 8º período ( inclusive)

60 horas

5.2- A carga horária destinada à função de jurado será de 20 horas àqueles que forem
dispensados da sessão do Júri e, os convocados ( em número de sete ) terão 30 horas.
5.3- Os acadêmicos que quiserem participar como ouvintes, serão aferidas 10 horas como
carga horária extracurricular, desde que preencham relatório específico.
6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1- Os acadêmicos selecionados serão orientados de acordo com suas respectivas
funções pelas docentes, em conformidade com o quadro abaixo, e terão obrigatoriamente
que participar dos encontros e estudos a respeito do caso, cujo calendário será
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oportunamente divulgado, sendo que a ausência importará em sua substituição, sendo
convocado o excedente da lista.
6.2- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso de Direito da FACE
ALFOR.
5- DAS ORIENTAÇÕES
ACADÊMICOS/FUNÇÃO

PROFESSORA/ORIENTADORA

Advogados , testemunhas e acusados

Marta Xavier de Lima Gouvea

Juiz, escrivão, Oficial de Justiça e jurados

Rogéria Aparecida de Souza Oliveira

Promotores de Justiça e vítima

Ana Carolina Terra Braga

Além Paraíba, 27 de agosto de 2014

Rogéria Aparecida de Souza OIiveira
Coordenadora do Curso de Direito
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