
EDITAL Nº 024/2019 DE 25.02.2019 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS 

PARA BACHARÉIS EM DIREITO E 

ADVOGADOS NO PROJETO DO CURSO DE 

EXTENSÃO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO/2019 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas para alunos egressos do 

curso de direito desta instituição e advogados para a participação no Curso de Atualização 

em Direito Previdenciário/2019, sob a coordenação da Professora de Direito Social da Faceli, 

Mestre em Direito Público, Suelen Agum dos Reis, nos termos que se seguem. 

1. DAS INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do Curso de Atualização em Direito Previdenciário/2019, 

devem ser bacharéis em direito ou advogados e deverão requerer sua inscrição no site 

da Faceli no período de 26 a 28 de fevereiro de 2019, endereçada à Coordenação 

de Pesquisa e Extensão. 

2. DAS VAGAS

São disponibilizadas 30 (trinta) vagas, sendo 15 (quinze) destinadas a alunos egressos da 

Faceli e 15 (quinze) aos demais bacharéis em direito e advogados interessados. 

Havendo mais interessados da categoria egressos e menos interessados da categoria 

comunidade, ou vice-versa, as vagas poderão ser preenchidas conforme a demanda. 

3. DA SELEÇÃO

A seleção acontecerá por meio de análise curricular realizada por banca composta pelas duas 

professoras de direito social da Faceli, Suelen Agum dos Reis e Jackelline Fraga Pessanha e 

um profissional indicado pela Diretoria da Faceli.  

Quanto aos egressos da Faceli, serão considerados critérios de pontuação para seleção: 



(1) ano de conclusão do curso, com preferência aos formados há mais tempo;

(2) coeficiente de rendimento escolar, com preferência aos com maior nota e;

(3) idade do candidato, com preferência ao que possuir maior idade.

Para os candidatos pertencentes à comunidade, serão utilizados os critérios “1” e “3” acima 

mencionados.  

Havendo mais de 45 inscritos ou empate também será utilizado como critério para seleção o 

número de ordem da inscrição. 

4. DO HORÁRIO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

O curso será ministrado todas as terças-feiras das 18h às 20:30h, entre os dias 12 de março 

e 18 de junho de 2019 na sala 27 da Faceli. 

5. DA CERTIFICAÇÃO

Os participantes efetivos com frequência mínima de 75% nos encontros, atestado pela 

professora coordenadora do projeto, receberão certificado de 45 h/a. não receberá certificado 

aquele que não apresentar a frequência mínima determinada. 

6. DAS COMPLEMENTAÇÕES DESTE EDITAL

Complementarão este Edital, as Instruções Normativas da Coordenação de Pesquisa e 

Extensão sobre este Curso de Atualização em Direito Previdenciário/2019 publicadas no 

website e/ou no quadro de avisos da Faceli.  

Linhares, ES, 25 de fevereiro de 2019. 
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