NÚCLEO DE EXTENSÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INTEGRAR O GRUPO DE EXTENSÃO EM
EXECUÇÃO PENAL.
MARÇO/2022
A Faculdade de Direito Milton Campos informa à comunidade acadêmica que, no período de 21
a 25 de março de 2022, a Secretaria do Núcleo de Extensão receberá inscrições de candidatos para o
Exame de Seleção de ingresso no Grupo de Extensão em Execução Penal, de acordo com as condições
abaixo especificadas.
1. Do projeto e das vagas disponibilizadas
O Grupo de Extensão em Execução Penal, coordenado pelo(s) Professor(res) Ana Paula Araújo
Ribeiro Diniz, disponibiliza 10 vagas para ano de 2022.
2. Dos horários e atividades do Projeto
O Grupo de Extensão, então, realizará suas atividades uma vez por semana, às quartas e quintas
feiras, nos seguintes horários: quartas-feiras, de 13:30 às 16:30 na Comarca de Nova Lima e quintas-feiras
no terceiro horário/manhã. Ou seja, na primeira semana os trabalhos começarão na quinta-feira (aula
teórica) e, na semana seguinte, na quarta-feira (prática), e assim sucessivamente.
Nas quintas-feiras os trabalhos do Grupo ocorrerão através de aulas teóricas, ministradas pela
Coordenadora do Projeto, para resolução de problemas e dúvidas em sala de aula
Nas quartas-feiras, os trabalhos serão realizados na Comarca de Nova Lima (fórum, presídio,
delegacia...) quando os alunos, acompanhados por professor, poderão realizar trabalhos relacionados à
execução das penas.
3. Dos candidatos e documentos exigidos para a inscrição
Poderão se inscrever os alunos do 3º. ao 9º. Períodos.
Devem apresentar necessariamente os seguintes documentos: Histórico escolar e “curriculum
vitae”.
Os alunos que já integraram o Grupo também poderão se inscrever para participar novamente.

4. Das inscrições
As inscrições poderão ser realizadas, presencialmente, na Secretaria do Núcleo de Extensão, no
horário de 8h às 20h ou pelo e-mail cpj@mcampos.br, até as 23h e 59min do dia 25/03, devendo o aluno,
nesse caso, indicar, no campo assunto a expressão “Inscrição Processo Seletivo 2022 “Grupo de Extensão
em Execução Penal” e encaminhar anexa ao e-mail a ficha de inscrição localizada no final deste edital
devidamente preenchida e assinada.
A ficha de inscrição, presencial ou por e-mail, deverá necessariamente ser instruída com os
documentos do item 3, sob pena de indeferimento.
5. Da seleção
O processo seletivo compreende: prova escrita e entrevista.
A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e entrevista.
A prova escrita, com duração máxima de 1 hora, será realizada na Faculdade, no dia 29/03 às
11:00.
A entrevista será realizada na Faculdade às 11:00 do dia 05/04.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60%
(sessenta por cento) do valor final.
O resultado final será divulgado até dia 12/04.
Ocorrendo empate entre os candidatos, será aprovado aquele que estiver cursando os períodos
mais avançados.
Por fim, se, no final da seleção deste edital, não forem preenchidas todas as vagas
disponibilizadas, por falta de candidatos, nova prova poderá ser agendada, em data a ser devidamente
divulgada.
6. Da validade e concessão de horas complementares
A presente seleção é válida para o primeiro semestre de 2022 e, eventualmente, para o segundo
semestre de 2022, caso o(s) Professor(es) Coordenador(es) opte(m) pela recondução dos alunos
integrantes do Grupo.
Os alunos integrantes do Grupo de Extensão em Execução Penal exercerão suas atividades sem
qualquer vínculo empregatício com a Faculdade de Direito Milton Campos, sendo que a carga horária
despendida no exercício de suas tarefas será computada como hora de atividade complementar.

7. Casos omissos e informações complementares
Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Núcleo de Extensão, em deliberação
com os Professores Coordenadores do Projeto, com a Coordenação Pedagógica e com a Diretoria.
Nova Lima, 17 de março de 2022.
Prof. Ana Paula Araújo Ribeiro
Diniz
Coordenador(a) do Grupo de Extensão em
Execução Penal
da Faculdade de Direito Milton Campos

FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Para o ALUNO:
1. Nome Completo:
2. Código:

3. Período:

3. E-mail:

5. Celular:

6. Você tem disponibilidade e compromisso para realizar as atividades inerentes ao Projeto ____ para o
qual se inscreveu, de acordo com os horários designados neste Edital?
[ ] Sim [ ] Não
7. Você está ciente de que tanto a atribuição de horas complementares está condicionada a um
desempenho satisfatório nas atividades, conforme atestado pelo Professor Coordenador?
[ ] Sim [ ] Não
8. Você declara ter conhecimento e aceitar o inteiro teor do Edital do Processo Seletivo 2022 para o
Projeto ____ da Faculdade de Direito Milton Campos?
[ ] Sim [ ] Não
9. Você declara que todas as informações e documentos foram devidamente conferidos antes de serem
entregues à Secretaria e se responsabiliza inteiramente por elas?
[ ] Sim [ ] Não

Belo Horizonte, ______de março de 2022.

(assinatura do aluno)

2. Para a SECRETARIA:

1. A inscrição foi realizada:
[ ] Na Secretaria [ ] Por e-mail (anexar cópia do e-mail recebido)

Visto:

2. A inscrição foi realizada no prazo? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

3. O aluno está matriculado em período compatível com o Projeto no qual se inscreveu?
[ ] Sim [ ] Não

Visto:

4. O aluno apresentou:
a). Ficha de inscrição devidamente preenchida? [ ] Sim [ ] Não
b). Curriculum vitae? [ ] Sim [ ] Não
c). Histórico escolar? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

5. O aluno foi comunicado da confirmação da sua inscrição?
[ ] Sim. Quando?
[ ] Não

Visto:

6. O nome do aluno foi incluído na lista de presença da prova escrita? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

7. O aluno foi comunicado da data, horário e local da entrevista?
[ ] Sim. Quando?
[ ] Não

Visto:

8. O aluno foi comunicado do resultado? [

] Sim. Quando?

[ ] Não

Visto:

3. Para o(s) PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES):
Nota da Prova
Escrita
(0 a 100)

Nota da Entrevista
(0 a 100)

,

Nota do Currículo/
Histórico Escolar
(0 a 100)

Média Final

Resultado

de março de 2022.
(visto do(s) professores)

