
 

 

 

EDITAL NPJ/FAE Nº 003/2014 

 

O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e 
o Coordenado do Curso de Graduação em 
Direito do Centro Universitário Franciscano do 
Paraná – FAE, no uso de suas atribuições e na 
forma do Regulamento do Núcleo de Prática 
Jurídica, torna pública a seleção dos estagiários 
voluntários para atuação junto ao Programa 
“Justiça no Bairro” a ser realizado na 
cidade de Pinhais (PR) junto a Escola 
Municipal Chafic Smaca, localizada na 
Rua Nilo Peçanha, 76, Bairro Vila 
Amélia, no dia 15 de março de 2013. 

 

Art. 1º. São oferecidas 30 (trinta) vagas aos acadêmicos de 1ª a 5ª Série 

devidamente matriculados no Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário Franciscano – FAE, dos campi Centro e São José dos Pinhais. 

 

 Art. 2º. O horário de atuação é das 08:30 até o horário de término dos serviços. 

 

 Art. 3º. Os alunos da 1ª, 2ª e 3ª Séries que não se encontrem matriculados nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado I a IV terão as horas trabalhadas computadas 

como horas de atividades complementares obrigatórias. 

 

 Art. 4º. Os alunos da 4ª e 5ª Séries que se encontram matriculados nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado I a IV terão as horas trabalhadas computadas 

como horas de Prática Jurídica Real. 

 

 Art. 5º. As inscrições serão feitas mediante encaminhamento de e-mail até o 

dia 12 de março de 2014 à Coordenação do Curso, contendo: a) Nome do 

Acadêmico; b) Semestre que está cursando. c) Campus em que está matriculado. O 

email é: karlo.vettorazzi@fae.edu. 

 

 Art. 6º. A lista dos alunos selecionados será divulgada no dia 13 de março de 

2014, através de edital disponibilizado no site do NPJ – www2.fae.edu/npj. 

 

 Art. 7º. No dia 14 de março de 2014 às 18:00 em um dos laboratórios do 7º 

Andar haverá um treinamento para a participação no Programa, sendo 

imprescindível a participação do aluno caso este nunca tenha participado do 

Programa. 

 

 
 

Karlo Messa Vettorazzi 
Coordenador do Curso de Direito – FAE 
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