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EDITAL Nº 001/2019 
 

 

 

 

A COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DA FACULDADE REINALDO RAMOS, no 

uso de suas atribuições, conjuntamente com a COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

DA FACULDADE REINALDO RAMOS e levando em consideração o Termo de Convênio 

firmado com a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, resolve abrir Processo Seletivo 

para estágio de nível superior, observadas as disposições constantes neste Edital.  

 

I. INSTRUÇÕES GERAIS 

1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 10 (dez) vagas para estágio acadêmico não-

remunerado, destinado aos estagiários do curso superior em Direito devidamente matriculados na 
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Faculdade Reinaldo Ramos (CESREI), 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.  

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. 

3. Caso exista processo seletivo vigente, os aprovados neste processo somente serão convocados 

após o esgotamento da lista de aprovados do processo anterior, ou depois de transcorrido o seu 

prazo de validade.  

4. Os pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo são:  

4.1 Estar matriculado regularmente no Semestre Letivo 2019.1;  

4.2 Estar cursando Direito na Faculdade CESREI (7º, 8º, 9º e 10º períodos).  

5. As atribuições básicas dos candidatos aprovados neste processo seletivo serão relacionadas com a 

sua pretensa formação profissional.   

6. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que surgirem durante a validade 

deste processo seletivo para as pessoas portadoras de deficiência que, no momento da inscrição, 

declararem tal condição e cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que sejam 

portadoras.  

6.1 O interessado deverá enviar para o e-mail <estagio@cesrei.com.br> laudo médico 

detalhado expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, 

do qual conste expressamente que a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e incisos 

do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.  

6.2 Na falta do relatório médico, ou não contendo este as informações acima indicadas, o 

requerimento de inscrição preliminar será processado como de candidato não portador de 

deficiência, mesmo que declarada tal condição.   

6.3 O candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição declaração específica de opção para 

participar da seleção pelo sistema de cotas 

7. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que surgirem durante a validade 

deste processo seletivo às pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para 

Minorias Étnico-Raciais. 
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7.1 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, o candidato deverá: 

7.1.1 Efetuar pré-inscrição optando pela participação do sistema de cotas, nos 

prazos estabelecidos no item II deste Edital;  

7.1.2 Indicar no Formulário de Inscrição declaração específica de opção para 

participar da seleção pelo sistema de cotas.  

8. Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente aos candidatos com deficiência 

e/ou aos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Havendo as duas situações 

no mesmo processo seletivo, prioritariamente, convoca-se o candidato com deficiência e, na vaga 

seguinte 11ª, 21ª, 31ª e assim sucessivamente, convoca-se o candidato participante do Sistema de 

Cotas para Minorias Étnico-Raciais, caso sejam ampliadas as vagas/convocações. 

II. DA INSCRIÇÃO 

1. Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão, inicialmente, 

preencher a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada eletronicamente no site 

<http://www.cesrei.com.br> no período compreendido entre os dias 11 a 17/02/2019, considerando-

se como extemporânea e sem validade qualquer pré-inscrição feita fora desse período. 

2. As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, dispondo a 

Coordenação de Estágios da Faculdade Reinaldo Ramos e a Coordenação do Curso de Direito da 

Faculdade Reinaldo Ramos do direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

3. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Comissão Organizadora do certame.  

4. As inscrições homologadas serão divulgadas nos murais físicos da Faculdade Reinaldo Ramos.  

III. DAS PROVAS DE CONHECIMENTO 

1. Este processo seletivo consistirá na aplicação de prova escrita, com questões objetivas e/ou 

discursivas de caráter eliminatório e classificatório.  

2. As provas contarão com questões de conhecimentos específicos, em número não superior a 20 

(vinte), elaboradas em consonância com os programas constantes no anexo II deste Edital.  

3. Não será permitido o acesso de candidatos ao local da prova após o horário fixado para o seu 

início. 
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4. As provas serão realizadas no dia 21 de fevereiro de 2019, das 15h00 às 17h00 horas, no 

Edifício Sede da Faculdade Reinaldo Ramos.  

5. As datas de aplicação das provas poderão ser alteradas por ato da Comissão Organizadora.  

6. O candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de caneta 

esferográfica azul ou preta e carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação.  

6.1 Caso o candidato seja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, os 

documentos citados acima, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, devendo, neste caso, ser 

apresentado outro documento, com foto, que o identifique.  

7. Não será permitido ao candidato utilizar qualquer meio de consulta durante a realização das 

provas, bem como o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos.  

IV. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

1. A pontuação correspondente a cada questão será expressa na capa da prova. 

2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da pontuação da prova.  

3. A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos 

nas provas.  

4. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerado melhor classificado o candidato que 

tiver maior nota-média no RDM. 

 

V. DOS RECURSOS 

1. Caberá recurso dirigido à Comissão Organizadora do certame. 

2. Os prováveis recursos referentes a este processo seletivo serão analisados e decididos pelo 

examinador responsável pela elaboração da questão.  

3. Se do exame de recurso resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  
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VI. DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

1. Durante a validade da presente seleção o candidato aprovado será convocado para assumir a vaga 

obedecendo-se à ordem de classificação e de acordo com as necessidades da Polícia Civil da 

Paraíba. 

1.1 O candidato convocado poderá desistir da vaga, tácita ou expressamente. A desistência 

tácita ocorrerá caso o candidato não responda a convocação via e-mail. 

1.2 Na desistência expressa o candidato manifestará expressamente o desinteresse no 

preenchimento da vaga.   

1.3 É permitida a desistência temporária da convocação, sempre expressa, hipótese em que 

o candidato será deslocado para o final da lista de aprovados.  

2. O Candidato é responsável em manter seu endereço eletrônico e telefones atualizados para 

viabilizar os contatos necessários.   

3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso 

de Estágio, firmado entre a Polícia Civil da Paraíba, a instituição de ensino e o estagiário.  

4. É incompatível com o estágio na Polícia Civil da Paraíba o exercício de atividades concomitantes 

em outro ramo da Administração Pública do Estado da Paraíba, além dos demais impedimentos 

previstos em lei.  

VII. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

1. A validade do processo seletivo será de 6 (seis) meses, a contar da publicação do resultado final, 

podendo ser prorrogada uma vez, por igual período.  

VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. No dia da realização do processo seletivo, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 

de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo que sejam publicados site da Faculdade Reinaldo Ramos.  

3. A carga horária do estágio e o período de realização do mesmo serão definidos pela Polícia Civil 

da Paraíba, não ultrapassando o limite legal de 20 (vinte) horas semanais (Lei de Estágio).  

4. Fica assegurado ao estudante, integrante do Programa de Estágio:  
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4.1 a realização do estágio em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação;  

4.2 participação, sem qualquer ônus, nos cursos e eventos organizados ou apoiados pela 

Coordenação de Estágios da Faculdade Reinaldo Ramos; e  

4.3 a obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do estágio.  

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

Campina Grande, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA 

Coordenador do Curso de Direito 

Faculdade Reinaldo Ramos 

 

 

RODRIGO ARAÚJO REUL 

Coordenador de Estágios 

Faculdade Reinaldo Ramos 
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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS – NÍVEL SUPERIOR 

UNIDADE: POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA (CAMPINA 

GRANDE E REGIÃO NÚMERO DE VAGAS 

DIREITO 10 + CR 

 

 

 

CR = CADASTRO DE RESERVA (À CRITÉRIO DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA)
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ANEXO II 

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 infrações penais. 6.2 Concurso aparente de normas 7. Aplicação da Lei 

Penal. 7.1 Lei Penal no Tempo. 7.2 Lei Penal no Espaço. 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 Desistência Voluntária. 8.11 

Arrependimento eficaz. 8.12 Arrependimento posterior. 8.13 Crime impossível. 9 Erro. 9.1 Erro de 

tipo. 9.2 Erro de proibição. 9.3 Erro de tipo permissivo. 10. Concurso de Pessoas. 11. Penas e seus 

critérios de aplicação. 12. Origens e Finalidades da pena. 12.1 Teorias da pena. 12.2 Espécies de 

penas. 12.3 Aplicação da 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 de Punibilidade. 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 PENAL 

1 Princípios constitucionais e processuais penais. 2 Sistemas processuais penais. 3 Aplicação da lei 

processual penal. 3.1 Interpretação e integração da lei processual penal. 4 Imunidades processuais 

penais. 5 Inquérito Policial. 6. Ação Penal. 6.1 Denúncia, Queixa-crime e representação. 6.2. 

Espécies de ação penal. 7 Ação Civil ex delicto. 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 da Justiça. 12 Atos de 

comunicação no processo - Das citações e intimações. 13 Atos judiciais – Despacho, decisão e 

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 Procedimentos de execução penal. 24 Graça, anistia e indulto. 25 Legislação 

Processual Penal Extravagante. 
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