
 
 

EDITAL I - Inscrição para estágio não obrigatório no 
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) para 2014.1 

 

 

O período de inscrição para estágio não obrigatório no Núcleo de Práticas 
Jurídicas será de 17/02/2014 a 24/02/2014, das 8h às 18h. As vagas de 
estágio serão preenchidas por ordem de entrega da ficha de inscrição, 
devidamente preenchida pelo aluno, na secretaria do Núcleo de Práticas 
Jurídicas. 
 
No ato da inscrição, o aluno deverá: 
 

  Preencher integralmente a ficha de inscrição, entregando-a na secretaria do 
NPJ, dentro do prazo acima estipulado; 

  Indicar o membro da dupla, uma vez que os trabalhos no NPJ sempre são 
efetuados por duplas de alunos estagiários. A falta de indicação, será suprida 
pela formação da dupla pela Coordenação do Núcleo; 

  Selecionar, obrigatoriamente, 03 (três) opções de dia e horário para realizar 
o estágio, sendo que cada plantão tem a duração de 2h (duas horas).  
 
Para a realização do estágio não obrigatório, os alunos deverão estar cursando 
o 4º (quarto); 5º (quinto) ou 6º (sexto) período do curso de Direito; 
 
As horas de estágio não obrigatório só serão válidas para o cômputo de 
atividades complementares, se cumpridas em sua totalidade no semestre, 30h.   
 
Após o período de inscrição, havendo vagas remanescentes ou desistência de 
aluno já inscrito, os candidatos interessados poderão se inscrever, desde que 
haja tempo hábil para cumprir as 30h mínimas requeridas por semestre. 
 
Os dias e horários dos plantões são os seguintes: 
 

Plantão Quantidade de vagas por plantão 

Segunda-feira Das 08h às 10h 02  

Segunda-feira Das 10h às 12h 02  

Segunda-feira Das 14h às 16h 02  

Segunda-feira Das 16h às 18h 02  

Terça-feira Das 08h às 10h 02  

Terça-feira Das 10h às 12h 02  

Terça-feira Das 14h às 16h 02  

Terça-feira Das 16h às 18h 02  

Quarta-feira Das 08h às 10h 02  

Quarta-feira Das 10h às 12h 02  

Quarta-feira Das 14h às 16h 02  

Quarta-feira Das 16h às 18h 02  

Quinta-feira Das 08h às 10h 02  

Quinta-feira Das 10h às 12h 02  

Quinta-feira Das 14h às 16h 02  



 
 

Quinta-feira Das 16h às 18h 02  

       Total de vagas: 32 

 
 
OBS.: As atividades no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faceli terão início 
no dia 06 de março de 2014. 
 
 
 

Linhares/ES, 13 de fevereiro de 2014. 
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