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EDITAL Nº 01/2021 – NPJ/FESP-PR 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Educação do 

Paraná- FESP/PR, torna público o edital para seleção de estagiário do 

curso de Direito. 

ESTÁGIÁRIO BOLSISTA 

1. INSCRIÇÕES 

 

De 03 a 09 de março, exclusivamente pelo e-mail npj@fesppr.edu.br 

dados que devem constar no e-mail: 

 

• Título: ESTAGIÁRIO BOLSISTA 2021: 

  

• Conteúdo: 

• Nome Completo. 

• Telefone para contato. 

• Período do curso. 

• Número da matrícula. 

• Currículo simplificado. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS 

 

01 (uma) vaga.  

 

3. VIGÊNCIA 

 

Um ano, podendo ser prorrogado por igual período. 
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4. PRÉ-REQUISITOS 

• Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da 

FESP-PR; 

• Ter disponibilidade de horário no período da tarde das 13:00 

às 17:00 de segunda a sexta-feira; 

• Cursando a partir do 5° Período; 

• Conhecimento básico no sistema ProJudi; 

 

5. ATIVIDADES 

 

Atuação no Núcleo de Práticas Jurídicas: acompanhamento dos 

prazos processuais, elaboração de peças processuais, auxílio aos 

estagiários do NPJ e atendimento ao público via e-mail. 

 

6. VALOR DA BOLSA 

 

Desconto de 100% (cem por cento) da mensalidade do curso, enquanto 

durar o estágio.  

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O critério de seleção será realizado por meio de avaliação escrita 

composta por questões discursivas (redação), sobre os seguintes 

temas: Direito de Família, Conciliação e Mediação, Processo Civil e 

Direitos Fundamentais.  
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8. DA PROVA 

 

• A data, horário para a realização da prova será divulgada após 

o término das inscrições, pelos canais de comunicação da 

faculdade. 

• A prova possui caráter eliminatório e classificatório.  

• Compete ao candidato acompanhar a publicação das 

informações relativas ao processo seletivo, inclusive eventuais 

alterações referentes à data, horário e local de aplicação da 

prova. 

• O inicio da prova ocorrera após uma reunião virtual pela 

plataforma Teams, com data e hora, a serem divulgadas via e-

mail. A reunião será destinada para a entrega das avaliações, 

bem como, para esclarecer quaisquer dúvidas referentes à 

aplicação da prova. 

•  O tempo de realização da prova escrita será de 3 (três) horas, 

devendo esta ser enviada para o e-mail: npj@fesppr.edu.br. 

Lembrando, que não serão aceitas provas fora do horário pré-

estabelecidos.  

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

• A classificação final do processo seletivo considerará a média 

aritmética das pontuações obtidas na prova escrita, dentre os 

candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 70% 

(setenta por cento) na avaliação, limitada ao número previsto de 

vagas. 
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• O edital de classificação dos aprovados será divulgado pelos canais 

de comunicação da Faculdade como CND (Central de Notícias de 

Direito no AVA) e os grupos de representantes de turma via 

WhatsApp. 

 

 

Curitiba, 02 de março de 2021. 

 

 

Prof.ª  Elaine Oshima 
Núcleo de Prática Jurídicas 

 
Gilson Bonato 

Coordenador do Curso de Direito  

 

 


