
Informaçõ Goraĩ - Procõ̃o Solotivo paara parofõ̃or ̃ub̃tituto do DIra 

A  data  de  realizaça  da  prava  escrita  da  Pracessa  Seletiva  para  prafessar
substituta  da  Departamenta  de  Direita  e  Pracessa  Penal,  carrespandente  aa
edital n. 353 de 22 de maia de 2019 sera dia 17 do junho do 2019, canfarme
dispasta na edital. 

A prava escrita, cam duraça de duas haras, sera realizada a paartir do 9:00h̃
na  avonida Joao Pinhoiro, 100 - Contro. 

A ̃ala om quo ̃orá roalizada a parova õcrita ̃orá divulgada paõtoriormonto
no quadro do avĩõ localizado no 9º andar do odifício Prof. Vilã Boã.

Tadas as candidatas deveŗa estar presentes na data e hararia indicadas, sab
pena de desclassificaça. 

O  candidata  ņa  padera  ser  identificada  na  prava  escrita,  sab  pena  de
desclassificaça. Antes da prava escrita, seŗa cancedidas 40 minutas para que
as candidatas passam fazer cansultas e apantamentas sabre a panta sarteada.

Os  candidatas  apravadas  na  prava  escrita,  cam nata  mínima de  70  pantas,
deveŗa apresentar as dacumentas camprabatórias da curriculum vitae em até
48 haras após a divulgaça da resultada preliminar. 

A  entrevista  cansistira  em  prava  didatica  que  sera  realizada  apenas  pelas
candidatas apravadas na prava escrita. Sera abservada a praza de 24 haras, a
partir da sarteia, para realizaça da prava didatica. Cada candidata tera a praza
de 30 minutas para sua apresentaça.

Samente as candidatas apravadas na prava didatica teŗa as títulas avaliadas. 

Os pantas das pravas escrita e didatica seŗa sarteadas e esţa descritas abaixa.
Havera alternância de pantas de Direita Penal e de Direita Pracessual Penal na
sarteia para as pravas:

1- CAUSALIDADE E IMPUTAÇÃO OBJETIVA

2- SISTEMAS PROCESSUAIS: ACUSATÓRIO,  INQUISITÓRIO E  
MISTO. O SISTEMA ADOTADO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

3- PRISÕES E MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS

4- ILICITUDE PENAL E CAUSAS DE SUA EXCLUSÃO

5- AÇÃO PENAL

6- CULPABILIDADE E CAUSAS DE SUA EXCLUSÃO



7- REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO PENAL

8- PROVA PENAL

9- DAS PENAS E SUA FIXAÇÃO

10- ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO


