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EDITAL ICJ Nº 01/2018 - GEPCC 

 

 

O Coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais – 

GEPCCrim, Prof. Dr. Alexandre Manuel Lopes Rodrigues e a Direção do Instituto 

de Ciências Jurídicas da Universidade da Amazônia – ICJ UNAMA - comunicam a 

abertura de processo seletivo para preenchimento de 15 (quinze) vagas, não 

remuneradas, para membros discentes matriculados nos cursos de Direito da 

Universidade da Amazônia (UNAMA) – Graduação e Pós-graduação, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

1 – DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

Este Processo Seletivo será coordenado por Comissão Organizadora constituída 

pelos Profs.: Dr. Alexandre Manuel Lopes Rodrigues (presidente), Ma. Eulina Maia 

Rodrigues e Me. Antônio Graim Neto, membros efetivos, cabendo-lhes tomar todas as 

providências para o perfeito desenvolvimento do certame.  

 

2 – FASES DO CERTAME 

O certame será composto de duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório, 

com mesmo valor e peso. 

 

A primeira fase consistirá em uma prova escrita, representada por resumo dos  

conteúdos dos livros  abaixo: 

 

i) GRAIM NETO, Antônio. Punir é um Direito Fundamental? Santa Catarina: 

Empório do Direito, 2016. 

ii) RODRIGUES, Eulina Maia. Inquérito Policial Justo. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2016. 
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*Os textos serão disponibilizados na reprografia ao lado do ICJ/UNAMA, na pasta 

do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais (GEPCCrim). 

 

A banca examinará a consistência do(s) texto(s), a correção gramatical e sua 

pertinência. Somente estará habilitado a participar da segunda fase o aluno que tenha 

obtido, na primeira etapa, nota igual ou maior que 7,0 pts.  

 

A segunda fase consistirá em uma entrevista individual, realizada com os classificados 

na primeira etapa. O candidato que obtiver nota maior que 7,0 nas duas fases estará 

aprovado e a ordem de classificação se dará pela soma das duas notas. 

 

Havendo empate, estabelecem-se como critérios:  

I – maior nota na primeira fase;  

II – maior nota na segunda fase. 

 

3 – PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser feitas do dia 15 a 30 de maio de 2018, até às 20h, por meio 

de requerimento escrito entregue na Direção do Instituto de Ciências Jurídicas, no 

campus Senador Lemos. No ato da inscrição, o aluno deverá apresentar 

comprovante de que está regularmente matriculado nos cursos de Graduação ou 

Pós-graduação: especialização (lato sensu) e mestrado (stricto sensu) todos da 

UNAMA. A inscrição não será recebida sem o documento referido. 

 

4 – REQUISITOS PARA ADMISSÃO DAS INSCRIÇÕES 

Serão admitidas as inscrições de alunos que estejam regularmente matriculados do 1º 

ao 10º Semestre, do Curso de Graduação em Direito e alunos da Pós-graduação em 

Direito – lato e stricto sensu, todos da UNAMA. 
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5 – DO CRONOGRAMA E LOCAL DAS PROVAS 

Inscrição Dia 10 a 20 de maio de 2018. 

Divulgação das inscrições deferidas Dia 25 de maio de 2018, nos quadros de 

aviso do campus Senador Lemos. 

Realização da Prova Escrita Dia 31 de maio de 2018, de 16h00 às 18h00, 

no campus Senador Lemos, Sala C5, ou 

outra disponível. 

Divulgação da Lista de Aprovados 

na Prova Escrita e Convocação 

para a Entrevista: 

Dia 05 de junho de 2018, nos quadros de 

aviso do campus Senador Lemos. 

Realização da Entrevista Dia 08 de junho de 2018, às 18h00, no 

campus Senador Lemos, Sala C5, ou outra 

disponível. 

Resultado Final Dia 12 de junho de 2018, nos quadros de 

aviso do campus Senador Lemos. 

Início das atividades e 

apresentação aos professores 

membros efetivos do GEPCC 

Dia 16 de junho de 2018, às 9h00, no 

campus Senador Lemos, Auditório Nagib. 

 

 

 

Belém/PA, 04 de maio de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Manuel Lopes Rodrigues  

Coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais – GEPCCrim. 

 

 

 

Profa. Ma. Eulina maia Rodrigues 
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Membro efetivo do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais – GEPCCrim. 

 

 

 

Prof. Me. Antônio Graim Neto 

Membro efetivo do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais – GEPCCrim. 


