
 
 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A VAGA DE ADVOGADO-ORIENTADOR DO 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ) DA FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL 
 
A Faculdade Estácio de Castanhal, por intermédio da Coordenação do Curso de 

Direito, torna pública a abertura do processo seletivo para contratação de advogado-
orientador do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), o qual se regerá pelas disposições 
contidas neste edital. 

 
1 – VAGA E ATRIBUIÇÕES 
 
1.1 É oferecida 01 (uma) vaga para o cargo de advogado-orientador do NPJ da 

Faculdade Estácio de Castanhal, reservando-se a instituição a não proceder a 
contratação caso, a final do processo seletivo, não seja identificado candidato(a) com o 
perfil desejado, ocasião em que os candidatos comporão cadastro-reserva. 

 
1.2 O advogado-orientador do NPJ exercerá, como principais atividades: i) 

orientação dos alunos do curso de Direito que exerçam disciplina no NPJ, auxiliando-os 
nos atendimentos aos assistidos e na confecção de peças; ii) auxílio nas ações sociais 
desenvolvidas pelo NPJ, sejam nas dependências da instituição ou externas, 
oportunidade em que lhe competirá, também, orientar os alunos nos atendimento e 
exposições; iii) diligências em órgãos do Judiciário, Ministério Público, cartórios e outros, 
as quais se fizerem necessária para o bom desenvolvimento das atividades do Núcleo; 
iv) realização de audiências, judiciais ou não, referentes aos feitos patrocinados pelo 
NPJ; v) reportar-se diretamente à Coordenação do Curso de Direito e Coordenação do 
NPJ, cumprindo as determinações de atividades pertinentes ao Núcleo; vi) outras que 
se fizerem necessárias como decorrência de suas atividades no Núcleo. 

 
1.3 Deseja-se do advogado-orientador do NPJ o seguinte perfil: i) seja responsável, 

observando com rigor suas funções, inclusive o cumprimento do horário de suas 
atividades; ii) respeite o sigilo das informações às quais tem acesso por força das 
atividades; iii) seja proativo, sugerindo ações e atividades que possam aprimorar a 
atuação do NPJ; iv) tenha domínio da linguagem culta da língua portuguesa, em sua 
forma escrita e falada; v) tenha boa relação interpessoal com alunos, assistidos e demais 
funcionários da instituição; vi) cumpra e faça cumprir a missão e os valores da 
instituição; vii) cumpra e faça cumprir o Estatuto da OAB e o seu Código de Ética. 

 
1.4 São requisitos essenciais para ocupação da vaga, cuja verificação tomará por 

base a data limite para inscrição no processo seletivo: 
 
a. Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
b. Possuir diploma do curso de graduação em Direito; 
c. Estar inscrito, de forma regular, na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará; 



d. Possuir currículo na plataforma lattes, devidamente atualizado, cujo link deverá 
ser informado no ato de inscrição; 

e. Não ter impedimentos legais para o trabalho. 
 
1.5 Salário bruto e demais benefício ofertados: subsídio para plano de sáude; ticket 

alimentação; bolsa de estudos para o próprio e dependentes legais, na graduação e pós 
graduação; seguro de vida 

 
1.6 Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 

2 – INSCRIÇÕES 
 
2.1.    O período de inscrições será de 16/01/2019 até 19/01/2019 
 
2.2.    A inscrição do candidato deverá ser feita através do preenchimento do 

formulário on line, o qual pode ser acessado através do seguinte link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RP7Y2k8A8D2xqn-0-

IDo30chUD2vK9UXmstqh1d8gIjDbQ/viewform?usp=pp_url 
 
2.3.    Ao candidato será atribuída total e exclusiva responsabilidade pelo correto 

preenchimento do formulário de inscrição, não sendo permitido ao mesmo efetuar mais 
de um preenchimento 

 

3 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1.    O processo de seleção será compreendido das seguintes etapas: 
 
3.2.    ETAPA 01 - ANÁLISE DE CURRÍCULO: Nesta etapa, de caráter eliminatório, a 

comissão responsável pelo processo seletivo fará análise dos currículos dos candidatos 
inscritos, selecionando os que mais atenderem o perfil da vaga, em análise única e 
exclusiva da referida comissão, de cuja decisão não caberá qualquer tipo de recurso, por 
se tratar de ato discricionário. 

 
3.2.1. Ao final da etapa 01, a comissão do certame divulgará no site da instituição os 

selecionados para a etapa 02. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar 
a divulgação da relação dos selecionados na etapa 01, não havendo obrigatoriedade da 
comissão informar por canais individuais. 

 
3.3. ETAPA 02 – PROVA ESCRITA: Nesta etapa, de caráter eliminatório e 

classificatório, os candidatos selecionados na etapa 01 serão submetidos a uma prova 
escrita, na data e horário a ser divulgados oportunamente. O local da prova será nas 
dependências da instituição Faculdade Estácio Castanhal, sendo de total e exclusiva 
responsabilidade do candidato fazer-se presente no ato. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RP7Y2k8A8D2xqn-0-IDo30chUD2vK9UXmstqh1d8gIjDbQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9RP7Y2k8A8D2xqn-0-IDo30chUD2vK9UXmstqh1d8gIjDbQ/viewform?usp=pp_url


3.3.1. A prova poderá consistir em análise de casos, elaboração de redação, 
confecção de peça jurídica ou outra metodologia que a comissão achar adequada para 
avaliação dos candidatos. 

 
3.3.2. Os assuntos que poderão ser abordados na prova escrita estão descritos no 

anexo 01 deste edital. 
 
3.3.3. A prova terá duração de 03 (três) horas.  
 
3.3.4. O candidato deverá comparecer no dia da prova com antecedência mínima de 

30 (trinta) minutos, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento 
de identificação com foto e, opcionalmente, de legislação impressa (sem comentários), 
cuja utilização poderá ser permitida no momento da prova, por decisão da banca 
avaliadora. 

 
3.3.5. Ao candidato que realizar a prova escrita, será atribuída pontuação de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez). 
 
3.3.6. Os candidatos que faltarem à prova escrita ou obtiverem nota inferior a 7,0 

(sete), estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 
 
3.3.7. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na prova 

escrita, serão considerados aptos à etapa 03. 
 
3.3.8. Não será admitida interposição de recurso em face do resultado da prova 

escrita. 
 
3.4. ETAPA 03 – ENTREVISTA: Nesta etapa, de caráter eliminatório, os candidatos 

serão submetidos à entrevista pela comissão avaliadora, cuja composição é de critério 
único e exclusivo da Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Estácio de 
Castanhal. 

 
3.4.1. Na entrevista, o candidato será indagado sobre questões diversas, de caráter 

pessoal e profissional, sendo ainda facultado à comissão avaliadora, questionamentos 
sobre pontos contidos no conteúdo cobrado na prova escrita (anexo 1). 

 
3.4.2. As entrevistas serão realizadas em dia e horário a ser divulgados 

oportunamente, exclusivamente com os candidatos declarados aptos na etapa 02. 
 
3.4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se sobre a relação dos 

aptos à etapa 03, bem como do dia, horário e local da sua entrevista, assim como de 
comparecer à mesma. 

 
3.4.4. No dia da entrevista, o candidato deve comparecer com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos, munido de documento de identificação com foto, bem como da 
documentação discriminada no tópico 4 deste edital. 

 



3.5. ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO: Após a realização das entrevistas 
(etapa 3), a comissão avaliadora declarará o seguinte: 

 
a. Encerramento do processo seletivo, com preenchimento da vaga. Neste caso, a 

comissão entrará em contato com o candidato selecionado, através do(s) telefone(s) 
e/ou e-mail informado no formulário de inscrição, para que o mesmo apresente as 
documentações exigidas pelo departamento pessoal da instituição, para fins de 
contratação; ou 

 
b. Encerramento do processo seletivo, sem preenchimento da vaga. Neste caso, a 

instituição opta, por razões próprias, a desistir do preenchimento da vaga, sem prejuízo 
de abrir outro processo seletivo quando achar conveniente; ou 

 
c. Aditamento do processo seletivo. Neste caso, a comissão avaliadora declara que 

nenhum dos candidatos participantes do processo seletivo atende o perfil esperado 
para a vaga, mas por ainda existir interesse no preenchimento da mesma, apresentará 
novas regras para a continuidade do processo seletivo, objetivando a participação de 
novos interessados 

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 
 
4.1. Os candidatos declarados aptos à etapa 3 (entrevista), deverão entregar, quando 

da sua entrevista, no início da mesma, a seguinte documentação: 
 
a. Currículo lattes impresso, devidamente atualizado; 
b. Cópia do diploma de graduação em Direito; 
c. Cópia dos comprovantes (diploma, certificado etc) dos títulos de especialista, 

mestre ou doutor, se for o caso; 
d. Cópia da carteira profissional (OAB) 
 

5 – DAS CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
 
5.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que: 
 
a. Não atender os requisitos essenciais previstos no tópico 1.4; 
b. Faltar, ainda que por motivo justificado, às etapas 2 (prova escrita) ou 3 

(entrevista) do processo seletivo; 
c. Não apresentar a documentação completa exigida no tópico 4, quando da 

realização de sua entrevista; 
d. Não se apresentar ao ato de convocação para contratação ou não entregar a 

totalidade dos documentos exigidos pelo departamento pessoal. 
 
5.2. A comissão avaliadora se reserva o direito, ainda, de eliminar qualquer candidato 

que praticar ou tiver praticado condutas desabonadoras ao exercício da profissão ou à 
boa reputação da instituição 

 



6 – APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
6.1. Será considerado aprovado no processo seletivo, o candidato que for 

recomendado pela comissão avaliadora, após a realização das 03 (três) etapas do 
processo seletivo. 

 
6.2. Para fins de contratação, o candidato aprovado será convocado, se for o caso, 

pelo departamento pessoal da instituição, para apresentação da documentação a ser 
oportunamente informada, bem como realização de exames e demais diligências 
necessárias ao ato. 

 
6.3. Qualquer ocorrência que, nessa fase, venha a impossibilitar a contratação do 

candidato aprovado, autoriza à instituição a tomar a postura descrita na alínea “c” do 
tópico 3.5. 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. A inscrição no processo de seleção representará, para todo e qualquer efeito, 

aceitação expressa do candidato de todas as condições, normas e exigências constantes 
deste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
7.2. A divulgação de todas as informações pertinentes a este processo seletivo, será 

feito no endereço eletrônico da instituição, qual seja, www.fcat.edu.br, sendo de 
responsabilidade única e exclusiva do candidato ter acesso às mesmas. 

 
7.3. Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para a prova escrita e/ou 

entrevista, sendo considerado eliminado do processo de seleção o candidato que faltar 
ou chegar atrasado a qualquer das etapas. 

 
7.4. A aprovação no processo de seleção não implica a obrigatoriedade da 

contratação do candidato, que fica condicionada ao juízo de conveniência e 
oportunidade e ao exclusivo critério da faculdade. 

 
7.5. Não será admitido qualquer recurso contra as decisões proferidas em sede deste 

processo seletivo. 
 
7.6. Os casos omissos ou as questões decorrentes desse processo seletivo, serão 

decididos, de forma soberana e irrecorrível, pela comissão designada pela instituição 
para este fim. 

 
Castanhal/PA, 16 de janeiro de 2019. 

 
 
 

Coordenação do Curso de Direito 
Faculdade Estácio Castanhal 

http://www.fcat.edu.br/


 
 

ANEXO 1 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE PODERÁ SER COBRADO NAS ETAPAS 2 E 3 
 
DIREITO CIVIL: 1. Direito Civil e Constituição. 2. Pessoa natural e Direitos da 

personalidade. 3. Pessoa jurídica. 4. Bens. 5. Fatos, Atos e Negócios Jurídicos: formação, 
validade, eficácia e elementos. 6. Prescrição e Decadência. 7. Teoria Geral das 
Obrigações. 8. Atos Unilaterais. 9. Teoria do Contrato. 10. Contratos em espécie. 11. 
Teoria da Responsabilidade civil. 12. Modalidades de Responsabilidade civil e reparação. 
13. Posse. 14. Direitos Reais 15. Casamento, União Estável e Monoparentalidade. 16. 
Dissolução do Casamento e da União Estável. 17. Parentesco. 18. Poder Familiar. 19. 
Regimes de Bens e outros Direitos Patrimoniais nas relações familiares. 20. Alimentos. 
21. Sucessão legítima. 22. Sucessão testamentária e disposições de última vontade. 23. 
Leis Civis Especiais. 24. Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Teoria geral do processo. 1.1. Normas processuais 

civis. 1.2. Direitos processuais fundamentais. 1.3. Disposições finais e transitórias do 
CPC/2015. 2. Política de tratamento adequado de conflitos jurídicos. 2.1. Negociação, 
mediação, conciliação. 2.2. Equivalentes jurisdicionais. 2.3. Arbitragem. 3. Teoria dos 
fatos jurídicos processuais. 4. Função jurisdicional. 5. Cooperação internacional e 
nacional. 6. Teoria e direito da ação. 7. Pressupostos processuais. 8. Competência. 9. 
Sujeitos do processo. 10. Deveres e responsabilidade por dano processual. 10.1. 
Despesas processuais e honorários advocatícios. 10.2. Gratuidade de justiça. 11. Partes. 
11.1. Litisconsórcio. 11.2. Intervenção de terceiros. 11.3. Intervenções anômalas. 11.4. 
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 11.5. Amicus Curiae. 12. Juiz. 
12.1. Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 12.2. Impedimentos e suspeição. 
12.3. Auxiliares da justiça. 13. Funções Essenciais à Justiça. 14. Atos processuais. 14.1. 
Processo eletrônico. 14.2. Negócios Processuais. 14.3. Tempo e lugar dos atos 
processuais. 14.4. Prazos. 14.5. Comunicações. 14.6. Citação. 14.7. Cartas. 14.8. 
Intimações. 15. Nulidades. 16. Preclusão. 17. Cognição. 18. Tutela Provisória. 18.1. 
Tutela provisória contra a Fazenda Pública. 19. Formação, suspensão do processo e 
extinção do processo. 20. Alienação da coisa ou do direito litigioso. 21. Modelos de 
organização processual. 21.1. Processo e procedimento. 21.2. Procedimento comum e 
especiais. 21.3. Petição inicial. 21.4. Requisitos. 21.5. Pedido. 21.6. Valor da causa. 21.7. 
Improcedência liminar. 21.8. Ampliação, redução e alteração da demanda. 21.9. 
Audiência de conciliação ou de mediação. 21.10. Teoria da exceção. 21.11. Respostas do 
réu. 22. Providências preliminares. 22.1. Revelia. 22.2. Fatos impeditivos, modificativos 
ou extintivos do direito do autor. 22.3. Fatos supervenientes. 22.4. Alegações do réu. 
23. Julgamento conforme o estado do processo. 23.1. Extinção do processo. 23.2. 
Julgamento antecipado do mérito, total e parcial. 23.3. Saneamento e organização do 
processo. 24. Provas. 24.1. Teoria geral do direito probatório. 24.2. Provas em espécie. 
25. Decisão judicial. 26. Precedentes judiciais. 27. Coisa julgada. 28. Ordem dos 



processos nos Tribunais. 28.1. Remessa necessária. 28.2. Teoria geral dos recursos e 
recursos em espécie. 28.3. Ações de competência originária dos Tribunais. 28.4. Ação 
rescisória. 28.5. Ação de nulidade/inexistência da sentença. 28.6. Reclamação. 28.7. 
Incidentes de competência originária dos Tribunais. 28.8. Microssistema de julgamento 
de casos repetitivos. 28.9. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 28.10. 
Incidente de assunção de competência. 28.11. Incidente de arguição de 
inconstitucionalidade. 28.12. Incidente de suspensão de eficácia de decisão judicial. 29. 
Execução. 29.1. Teoria geral da execução. 29.2. Tutela jurisdicional executiva. 29.3. 
Demanda executiva. 29.4. Liquidação. 29.5. Título executivo. 29.6. Responsabilidade 
patrimonial. 29.7. Fraudes na execução. 29.8. Diversas espécies de execução. 29.9. 
Defesas na execução. 29.10. Penhora, depósito e avaliação. 29.11. Expropriação e 
satisfação. 29.12. Suspensão e extinção da execução. 30. Procedimentos especiais do 
CPC. 30.1. Procedimentos de jurisdição voluntária. 31. Procedimentos especiais em 
legislação extravagante. 31.1. Juizados Especiais, Cíveis, Federais e da Fazenda Pública. 
31.2. Mandado de segurança, Habeas corpus, Habeas data, Mandado de injunção, Ação 
popular e Ação civil pública. 31.3. Lei 8.078/90. 31.4. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 31.5. Execução Fiscal. 31.6. Locações e seus procedimentos especiais. 31.7. 
Desapropriação. 31.8. Alienação fiduciária em garantia. 31.9. Ação de Alimentos. 31.10. 
Ação de separação e de divórcio. 31.11. Registros Públicos. 31.12. Lei 11.340/2006. 
31.13. Estatuto da Igualdade Racial. 31.14. Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei n° 
13.146/2015. 31.15. Lei do Direito de Resposta ou da Retificação do Ofendido. 31.16. 
Estatuto do Idoso. 31.17. Ações de usucapião especial. 32. Processo coletivo. 32.1. 
Microssistema processual coletivo. 32.2. Situações jurídicas coletivas. 32.3. Normas 
fundamentais. 32.4. Aspectos procedimentais específicos. 32.5. Decisão estrutural. 32.6. 
Coisa julgada. 32.7. Liquidação e execução. 32.8. Processo coletivo passivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

OCORRÊNCIA DATA 

Período de inscrição 16 à19/01/19 

Divulgação dos selecionados à etapa 2 (prova escrita) 21/01/19 

Aplicação da prova escrita (etapa 2) 22/01/19  

Divulgação dos candidatos aptos à etapa 3 (entrevista) 24/01/19 

Realização das entrevistas (etapa 3) 25/01/19 

Declaração do encerramento do processo seletivo 28/01/19 

 


