
 

 
 

 
EDITAL 002/2018 – SEMESTRE LETIVO 2018.2 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS: DELEGACIAS DE POLÍCIA/PCPB 

 

 

 

A Faculdade Reinaldo Ramos, por meio do Diretor-Geral Cleumberto Reinaldo Ramos, 

e a Coordenação do Curso de Direito da FARR/CESREI, por seu Coordenador Francisco Iasley 

Lopes de Almeida, e o do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de estágio não remunerado, visando o provimento de dez vagas já 

existentes, e as que vierem a surgir no prazo de validade deste certame, direcionado aos 

estudantes do curso superior em Direito, para atuarem, na condição de estagiários,em 

Delegacias que integram a 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA, 

com sede em Campina Grande /PB, nos termos do convênio celebrado entre a CESREI e a 

POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA. 

 

1 — DAS VAGAS 

 

1.1 — A seleção pública regulada por este Edital destina-se:  

1.1.1 - ao preenchimento de 10 (dez) vagas, sendo 07 (sete), no turno da manhã e 03 

(três), no turno da tarde, para estágio acadêmico não remunerado, destinado aos estagiários 

do curso superior em Direito devidamente matriculados na FARR, sob a supervisão de 

Delegado de Polícia de carreira, em atividades jurídicas, para atuarem na Delegacia de 

Campina Grande e região. Os turnos de horários dos estagiários poderão ser alterados de 

acordo com as conveniências de cada delegacia onde os estágios serão realizados;  

1.2 — A alocação do estagiário, em cada setor, dentro da unidade da Delegacia, 

ficará a cargo do Delegado de Polícia Civil – Coordenador de Estágios da Polícia Civil – 2ª 

SRPC.  

 

2— REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Para concorrer a uma das vagas o interessado deverá:  

 

a) Está devidamente matriculado no Curso de Direito na Faculdade Reinaldo 

Ramos (FARR), e cursando, à época da inscrição, ao menos o sétimo 

período; 

b) Ficha de inscrição, devidamente preenchida, disponível no NPJ; 

c) RDM atual do aluno, para informar o período que o candidato está 

cursando no semestre 2018.2 o seu Coeficiente de Rendimento Escolar; 

d) Ter disponibilidade de quatro horas diárias para o cumprimento das 

atividades relacionadas ao estágio, cujo horário de trabalho será 

estabelecido pelo supervisor de estágio da Polícia Civil da Paraíba/2ª SRPC. 

 

3— DAS INCRIÇÕES 

 



 

 
 

3.1 — Serão realizadas pessoalmente pelo interessado, de 13.08.2018 a 17.08.2018, 

de 15h às 19h, na sede do Núcleo de Prática Jurídica da FARR, situado na Rua Professor 

Almeida Barreto, n.º 242, Centro, Campina Grande, PB. 

 3.2 — No ato da inscrição, o interessado deverá preencher, COM LETRA LEGÍVEL, o 

formulário que será fornecido. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

 

4— DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

4.1 — O processo de seleção, etapa de caráter classificatório e eliminatório, 

consistirá na realização de uma prova objetiva, contendo 20 (vinte) questões distribuídas da 

seguinte maneira: a) 10 (dez) questões de Direito Penal e 10 (dez) questões de Direito 

Processual Penal, acerca de temas inseridos no Anexo Único deste Edital, além de uma 

investigação social e acadêmica. 

4.2 — A prova será elaborada e corrigida por comissão interna a ser nomeada pela 

Coordenação do Núcleo de Prática.  

4.3 — A prova será realizada no dia 22.08.2018, na Faculdade Reinaldo Ramos, 

localizada na Rua Professor Almeida Barreto, n.º 242, Centro, das 16h às 18h.  

4.4 — Para realização da prova, o candidato deverá comparecer ao local indicado 

com trinta minutos de antecedência, apresentar seu documento de identificação original, 

portando caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.  

4.5 — Não será permitida consulta a qualquer tipo de material ou informações.  

4.6 — Será excluído do certame o candidato que:  

a) Não se identificar;  

b) Se retirar da sala de aplicação das provas antes de completada uma hora de tempo 

de prova;  

c) For flagrado tentando se comunicar com outro candidato, com pessoa estranha, 

utilizando aparelho de telefonia celular ou qualquer atitude incompatível com a seriedade da 

seleção em curso.  

4.7 — O candidato terá o prazo máximo de 02 (duas) horas para realizar a prova, 

devendo permanecer em sala pelo período mínimo de uma hora. 

 

5— DA AVALIAÇÃO DA PROVA E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

5.1 — A prova terá valor de 10 pontos.  

5.2 — Será reprovado automaticamente o candidato que não atingir seis pontos.  

5.3 — No caso de empate entre candidatos, terá preferência o candidato que obtiver 

melhor CRE. 

5.4 — O resultado do certame será apresentado em lista a ser afixada na FARR. 

5.5 — Da prova caberá recurso que deverá ser apresentado, fundamentadamente, 

até três dias úteis da data da publicação do resultado da prova, no mesmo local da 

inscrição.Os recursos serão analisados pela mesma comissão que elaborar a prova.  

5.6 — A classificação final será realizada a partir da nota da prova. 

 

6— DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 

 
 

6.1 — Esta seleção tem validade de um ano a contar da data de sua publicação, 

podendo ser prorrogada por igual período. 

6.2 — Em caso de desistência ou desligamento do estagiário, será convocado 

candidato aprovado, de acordo com a ordem de classificação.  

6.3 — O candidato aprovado deverá apresentar a documentação necessária ao 

contrato de estágio em data oportuna a ser informada.  

6.4 — Os casos omissos serão resolvidos entre o Coordenador de Estágios de Polícia 

Civil e o Professor Orientador e/ou Coordenador do curso da IES. 

6.5 — Havendo alteração na data e local das provas, os candidatos serão informados 

no ato da inscrição.  

 

 

Campina Grande/PB, 05 de agosto de2018. 

 

 

 

CLEUMBERTO REINALDO RAMOS 

Diretor Geral da FARR/CESREI 

 

 

 

FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA 

Coordenador do Curso de Direito – FARR/CESREI 

 

 

VYRNA LOPES TORRES DE FARIAS BEM 

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica – FARR/CESREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

DIREITO PENAL 

 

1 História do Direito Penal. 2 Criminologia. 3 Política Criminal. 4 Princípios penais e 

constitucionais. 5.Interpretação e integração da lei penal. 5.1 Analogia. 6. Normal penal. 6.1 

Classificação e espécie das infraçõespenais. 6.2 Concurso aparente de normas 7. Aplicação da 

Lei Penal. 7.1 Lei Penal no Tempo. 7.2 Lei Penal noEspaço. 8. Teoria Geral do Delito. 8.1 

Conduta. 8.2 Relação de Causalidade. 8.2.1 Teoria da imputação objetiva.8.3 Tipo penal 

doloso. 8.4 Tipo penal culposo. 8.5 Tipicidade. 8.6 Antijuridicidade. 8.7 Culpabilidade. 

8.8Condições objetivas de punibilidade e escusas absolutórias 8.9 Consumação e tentativa. 

8.10 DesistênciaVoluntária. 8.11 Arrependimento eficaz. 8.12 Arrependimento posterior. 

8.13 Crime impossível. 9 Erro. 9.1 Errode tipo. 9.2 Erro de proibição. 9.3 Erro de tipo 

permissivo. 10. Concurso de Pessoas. 11. Penas e seus critériosde aplicação. 12. Origens e 

Finalidades da pena. 12.1 Teorias da pena. 12.2 Espécies de penas. 12.3 Aplicaçãoda pena. 

12.4 Concurso de crimes. 12.5 Suspensão condicional da pena. 13 Efeitos da condenação. 

14Reabilitação. 15 Medidas de segurança. 15.1 Execução das medidas de segurança. 16 

Causas Extintivas dePunibilidade. 17 Ação Penal. 18 Crimes em espécie. 19 Execução Penal. 

19.1 Lei 7.210/84 19.2 Livramento condicional. 19.3 Progressão e regressão de regime. 19.4 

Remição. 19.5 Detração. 19.6 Incidentes de execução.20. Legislação Penal Extravagante. 20.1 

Leis Penais Especiais.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

1 Princípios constitucionais e processuais penais. 2 Sistemas processuais penais. 3 

Aplicação da lei processualpenal. 3.1 Interpretação e integração da lei processual penal. 4 

Imunidades processuais penais. 5 InquéritoPolicial. 6. Ação Penal. 6.1 Denúncia, Queixa-

crime e representação. 6.2. Espécies de ação penal. 7 Ação Civil exdelicto. 8 Jurisdição e 

Competência. 8.1. Foro por prerrogativa de função. 9 Questões e Processos Incidentes.10. 

Direito Probatório. 11 Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes 

e Auxiliares daJustiça. 12 Atos de comunicação no processo - Das citações e intimações. 13 

Atos judiciais – Despacho, decisãoe sentença. 14 Da Prisão e demais Medidas Cautelares 15 

Liberdade Provisória. 16 Dos Processos em espécie.17 Procedimentos do CPP. 18 

Procedimentos especiais na legislação extravagante. 19 Nulidades. 20 Recursos.21 Ações 

Autônomas de Impugnação. 22. Disposições gerais do Código de Processo Penal. 23 

Procedimentosde execução penal. 24 Graça, anistia e indulto. 25 Legislação Processual Penal 

Extravagante.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 08.08.2018 

Período de inscrições 13.08.2018 a 17.08.2018 

Realização da prova 22.08.2018 

Divulgação do gabarito preliminar 23.08.2018 

Resultado preliminar  27.08.2018 

Prazo recursal contra o resultado 

preliminar 

28.08.2018 a 30.08.2018 

Divulgação do resultado final  03.09.2018 

 


