
EDITAL 002/2022 - SELEÇÃO PARA O CURSO DE FACILITADOR RESTAURATIVO
OFERTADO PELO NÚCLEO PERMANENTE DE JUSTIÇA RESTAURATIVA

(NUPEJURE) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

A COORDENAÇÃO OPERACIONAL DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA
UNIVERSIDADE TIRADENTES torna público à Comunidade Acadêmica que estão
abertas as inscrições para o processo seletivo visando o preenchimento de vagas para
o curso de formação facilitadores restaurativos para atuação no Núcleo de Práticas
Jurídicas em sessões restaurativas em processos judiciais e procedimentos prévios,
em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE e a UNIVERSIDADE TIRADENTES para
difusão da Justiça Restaurativa em Sergipe.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo será promovido pela Coordenação do NPJ Unit.

1.2. O curso de facilitador restaurativa integra o convênio de cooperação técnica, que
tem como objeto a cooperação entre o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por
meio do Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa (NUPEJURE) e dos Centros de
Justiça Restaurativa (CEJURE), e a Universidade Tiradentes (UNIT), com ações de
curricularização e dos núcleos de práticas, com vistas a disseminar a cultura de paz,
numa perspectiva interinstitucional, intersetorial e interdisciplinar, promovendo
atendimento restaurativo, ações de cidadania e aplicação de metodologias
restaurativas nas fases pré-processual e processual, de forma alternativa ou
concorrente com o processo convencional, em qualquer fase de sua tramitação,
objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e a comunidade.

1.5. O estudante NÃO faz jus à bolsa de estágio e ao auxílio transporte.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1. A seleção para a formação e atuação como facilitador restaurativo dar-se-á dentre
os graduandos do Curso de Direito que estejam matriculados regularmente entre
o 5º e 8º período em qualquer dos campi Farolândia, Estância, Itabaiana ou
Propriá, bem como, de forma cumulativa, que:

a) não estejam respondendo a processo disciplinar;
b) estejam adimplentes com suas obrigações pecuniárias ou monetárias com a
instituição e, inclusive, seus demais setores;
c) apresentem disponibilidade para o exercício da função de acordo com o módulo
teórico 40 horas (entre os dias 02 a 13 de maio de 2022 - das 8h às 12h via Google
Meet) e módulo prático nas sessões restaurativas a serem designadas pelo NPJ, sem
interferência nas suas atividades curriculares regulares;
d) não tenham sofrido penalidades disciplinares;
e) não tenham efetivado sua inscrição fora do prazo estipulado pelo edital;



f) estar no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, §1º da Constituição
Federal;
g) tenham seguido as normas estipuladas no edital;

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES

3.1. Para realizar a inscrição o discente deverá preencher o Formulário Google de
Inscrição Digital disponibilizado pelo NPJ, no link
https://forms.gle/5EUr2WXx99k4x4Cu7, no período de 22/04/2022 a 25/04/2022.

3.2. No ato da inscrição, o(a) candidato deve apresentar a seguinte documentação em
formato PDF, a ser anexada ao formulário de inscrição:

I- Declaração de matrícula entre o 5º ou 8º semestre do curso de Direito (pode ser
utilizado o horário do aluno 2022.1 obtido no magister no formato PDF clicando em
“imprimir” e salvando em PDF o arquivo);

II- Carta de motivação destacando as razões que o levaram a se inscrever no curso e
de que forma contribuirá para sua formação.

3.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.

3.5. O NPJ se reserva o direito de excluir do Processo Seletivo o discente que não
preencher o Formulário Google de Inscrição Digital de forma correta e/ou fornecer
dados inverídicos.

4. DAS VAGAS

4.1. A presente seleção é destinada ao preenchimento de 1 (uma) vaga imediata
para o curso de formação de facilitadores restaurativos promovido pelo NUPEJURE,
de acordo com a classificação, podendo serem convocados outros candidatos a
depender do surgimento de novas vagas.

5. DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

5.1. O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:

a) Classificação das maiores Médias Gerais Ponderadas dos candidatos inscritos (a
média ponderada nada mais é que a soma de todas as notas lançadas no histórico
escolar do ensino superior do aluno, desde o primeiro período do curso, dividida pelo
número de matérias correspondentes) computada de 0 a 10, sendo a nota mínima
7,0, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Análise de Carta de Motivação escrita por cada candidato(a), entre 10 e 15 linhas,
contendo (i) as suas motivações para fazer a inscrição no curso de formação de
facilitador restaurativo, (ii) expectativas em relação ao curso, e (ii) de que forma
contribuirá para sua formação. Deve utilizar a seguinte formatação: espaço para

https://forms.gle/5EUr2WXx99k4x4Cu7


entrelinhas 1,5; espaço para início de parágrafo 2 cm, tipo de letra Arial, tamanho da
letra 12. Serão analisados: aderência do perfil do candidato(a) ao objeto do convênio,
clareza, coesão, coerência e ortografia do texto escrito pelo candidato, será atribuída
nota de 0 a 10, sendo a nota mínima 7,0 de caráter classificatório.

c) PODERÁ HAVER entrevista com o Coordenador do NPJ.

5.2. Havendo empate de médias, o desempate observará:

a) o candidato que tiver cumprido a menor carga horária referente à estrutura
curricular;

b) permanecendo o empate com o critério acima, será selecionado o candidato de
maior média geral ponderada;

c) permanecendo o empate com os critérios acima, será selecionado o candidato de
maior idade.

6. DO RESULTADO

6.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado constando o nome dos
aprovados, em ordem de classificação, nos quesitos de avaliação impostos no edital
na provável data de 26/04/2022, no site https://portal.unit.br/npj/editais/ e murais dos
NPJs.

6.2. Em caso de não comparecimento do mesmo quando da convocação para o curso,
será convocado o candidato em cadastro reserva, seguindo a ordem de classificação.

6.3. O não comparecimento do candidato selecionado implica na sua desistência do
processo seletivo e na perda dos seus direitos à vaga pleiteada.

6.4. O curso ocorrerá entre os dias 02 a 13 de maio de 2022, das 8h às 12h, na
modalidade EAD, a ser comunicado via e-mail para Coordenação do NPJ e pelo
NUPEJURE, o(a) candidato(a) deve ficar atento(a) ao seu e-mail @souunit.com.br
pois a convocação ocorrerá por meio desse e-mail.

8. DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA PARA FINS DE ESTÁGIO
CURRICULAR

8.1. Em conformidade com o regulamento que tem por objeto estabelecer as diretrizes
para aproveitamento da carga horária desenvolvida durante os convênios
regulamentados e supervisionados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Unit, a carga
horária cumprida para fins de sessão restaurativa decorrente do convênio será
integralizada como estágio curricular e poderá ser aproveitado nos seguintes termos:

8.1.1. Em relação aos discentes do currículo 2131, a carga horária do convênio será
utilizada em até 200 horas de atividades complementares.

https://portal.unit.br/npj/editais


8.1.2. Em relação aos discentes do currículo 2191, a carga horária do convênio poderá
ser utilizada em até 200 horas em prática jurídica real.

8.2. A integralidade da carga horária indicada nos itens 8.1.2 e 8.1.1, deverá ser
certificada pela coordenação do NPJ, mediante validação dos relatórios pelo
NUPEJURE e/ou NPJ.

8.6. O estágio é curricular obrigatório, portanto, não gera qualquer responsabilidade
trabalhista ou previdenciária para com a Universidade Tiradentes ou Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, conforme determina o artigo 3° da Lei n° 11.788/2008.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos
eventos deste Processo Seletivo são de responsabilidade exclusiva do candidato.

9.2. A inscrição do candidato implicará aceitação de todas as normas e todos os
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados.

9.3. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações,
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no site
https://portal.unit.br/npj/editais/ e Mural dos NPJs.

9.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser
respeito, circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado.

9.5. O Coordenador do NPJ tornará público, por meio dos professores do NPJ em
todas as turmas, dando ampla divulgação do presente edital, a fim de esclarecer todas
as eventuais dúvidas que possam surgir. O aluno também poderá acionar o
Coordenador do NPJ no e-mail institucional: jeffson_menezes@unit.br.

9.6. O presente processo seletivo terá prazo de validade de 4 (quatro) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expeço o presente Edital.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2022.

JÉFFSON MENEZES DE SOUSA
Coordenador Operacional dos Núcleos de Práticas Jurídicas da Universidade

Tiradentes
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