
 

Comunicado 
 

CURSO DE DIREITO 
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
 

 Ribeirão Preto, 01/09/2018 
 
 
 

Prezados Alunos 
 
 
Estarão abertas, no período de 08/10/2018 a 22/10/2018, as inscrições para processo 
seletivo de estagiários para o Anexo Juizado Especial Cível da Instituição Universitária 
Moura Lacerda no setor NPJ, segundo as disposições abaixo: 
  
O presente processo de seleção visa o preenchimento de 02 vagas destinadas aos 
alunos matriculados do 3º ao 9º período do curso de direito, são elas: 
 
 
01 vaga para novembro/2018 (8h às 14h) 
01 vaga para fevereiro/2019 (11h45 às 18h) 
 
 
 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no setor  
NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) 

 
 
O concurso será dividido em duas etapas: 
 
1° Fase – Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que terá duração de 3 
horas, com permanência mínima de 2 horas, a qual visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo. A prova 
objetiva será composta de 29 questões de múltipla escolha e 1 questão discursiva. 
 
2° Fase – Entrevista com os responsáveis pela contratação. 
 
Carga horária semanal: 30 horas – 8h às 14h e/ou 11h45 às 18h, ambos horários 
com 0h15 de intervalo. 
 



 

Bolsa no valor de R$ 900,00 com período de experiência de 90 dias. 
 
 
A prova será realizada no dia 10/11/2018 (sábado) no seguinte horário: 
 
Das 09h00 às 12h00 -  sala B19 
No dia da prova o candidato deve estar portando o comprovante de inscrição, 
documento de identidade original com foto, lápis, caneta e borracha. 
Durante a prova será inadmissível qualquer consulta a material manuscrito ou 
impresso. 
 
O uso ou toque de celular ou qualquer aparelho eletrônico durante a prova, acarretará 
eliminação imediato do candidato. 
 
 

Matéria da Prova:  
 
Bloco I: Língua Portuguesa - 10 testes 
 
Interpretação de texto e gramática em geral (classes gramaticais, pontuação, 
concordância verbal e nominal, crase, sinônimos e antônimos) 
 
 
Bloco II: Lei 9.099/95 (art. 1° ao art. 59) - 19 testes e 1 aberta 
 
 
Matéria da Prova: Lei 9.099/95 apenas a parte cível e enunciados FONAJE. 
 
 

Resultado 
 
O gabarito da prova será disponibilizado no NPJ a partir de 13/11/2018. 
 
O resultado definitivo e a realização da segunda fase ocorreram no mês de novembro 
de 2018. 
 
 
 
Soraia Cochoni Achicar                                              Carolina Assed Ferreira           
Coordenadora NPJ                                              Coordenadora do Curso de Direito 


