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EDITAL - PROCESSO SELETIVO 2022/2 

LIGA ACADÊMICA DE DIREITO PENAL - LADPEN 

1º PROCESSO SELETIVO – LADPEN 

 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Direito Penal – LADPEN, do Centro 

Universitário de Juazeiro do Norte – UNINASSAU/UNIJUAZEIRO, 

regulamentada pela Coordenação acadêmica do Curso de Direito, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente edital de seleção de ligantes. 

 

1. OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo selecionar acadêmicos do curso de Direito da 

UNINASSAU/UNIJUAZEIRO que desejem participar das atividades da liga 

LADPEN. A liga proporcionará a seus participantes, atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão desenvolvendo a prática e teorias, na IES e região, frente às temáticas, 

agregando troca de saberes, conhecimento, experiência profissional ao seu 

currículo e promovendo a vivência teórico-prática. 

 

2. ABERTURA 

 

2.1 A Liga Acadêmica de Direito PENAL – LADPEN informa que, no período 

de 31/10/2022 a 04/11/2022 estarão abertas as inscrições para 

seleção de acadêmicos que desejam participar das atividades 

desenvolvidas na liga. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. Serão ofertadas 10 vagas, sendo todas destinadas à membros 

efetivos; 

3.2. Membros Efetivos: devem estar cursando ou já ter concluído, ao 

menos, uma das disciplinas: Teoria do Crime, Teoria da Pena e Crimes em 

Espécie I e II; 

 

4. DAS INCRIÇÕES 
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4.1. Poderão se inscrever acadêmicos do Curso de Direito da UNINASSAU 

regularmente matriculados no semestre 2022/2; 

4.2. As inscrições poderão ser realizadas entre 31/10/2022 a 04/11/2022 

através do link: https://forms.office.com/r/GjeRrTr04e  

4.3. Em caso de dúvida ou qualquer outra demanda, entrar em contato 

com o conselho da liga através do E-mail: ladpenunijuazeiro@outlook.com  

4.4. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá fornecer todos os dados 

solicitados no formulário disponibilizado pelos ligantes. 

4.5. A confirmação de ingresso no processo seletivo se dará com a inclusão do 

pretenso ligante ao grupo fechado de WhatsApp, específico para o processo seletivo. 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. O processo seletivo consiste em uma prova teórica objetiva com 

consulta à lei seca e/ou vade mecum sem quaisquer rasuras. Os referidos meios 

de pesquisa serão fiscalizados antes do início do certame.  

5.2. A prova teórica objetiva será composta por 10 (dez) questões teóricas 

objetivas (múltipla escolha) a ser desenvolvida presencialmente e será realizada 

no dia 25/11/2022, de 19h às 21h, em sala de aula da UNINASSAU, que será 

divulgada através do Instagram @ladpen, bem como via grupo dos candidatos 

aptos no aplicativo WhatsApp. A prova terá duração de 2 (duas) horas; 

5.3. A prova teórica objetiva tem o valor de 10 (dez) pontos; 

5.4. Para realização da prova é necessário que o candidato esteja portando 

consigo: documento de identificação com foto; 

5.5. O candidato com limitações físicas, que necessite de condições 

especiais para realizar a prova, deverá informar, no ato da inscrição (formulário), 

a natureza da necessidade;  

5.6. O não comparecimento ou atraso do candidato no horário da prova, 

acarretará a sua desclassificação do processo seletivo; 

5.8. A prova teórica versará sobre: 

 

Conceito de crime; Elementos do crime; Teoria tripartite; Tipicidade (Todos os 

tipos de tipicidade); Estado de necessidade; Culpabilidade e seus elementos; 
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Erros de proibição e de tipo. Penas e aplicação da pena; Princípios; Teorias 

absolutas e relativas; Duração das penas restritivas de direito; Da fixação da 

pena; Atenuantes e Agravantes; do concurso de crimes; Limite das penas; Da 

suspensão condicional da pena. Crimes contra a dignidade sexual, Crimes 

contra a vida; Crimes contra o patrimônio; Crimes contra a administração 

pública. Crimes contra a dignidade sexual, Crimes contra a vida; Crimes contra 

o patrimônio; Crimes contra a administração pública. 

 

         5.9. Os critérios de desempate são, terão vantagem aqueles na seguinte 

ordem: 

        5.9.1 Aqueles que cursarem períodos inferiores; 

         5.9.2 Nota global do curso. 

 

6. DO RESULTADO 

 

6.1 O resultado será divulgado no dia 02/12/2022, até às 18 horas nas 

redes sociais da liga (Instagram: @ladpen), bem como no grupo de 

WhatsApp do processo seletivo; 

6.2 Quaisquer dúvidas ou interposições de recursos deverão ser 

encaminhados a Diretoria da LADPEN através do e-mail: 

ladpenunijuazeiro@outlook.com  

 

7. DO RECURSO 

 

7.1 Poderá ser interposto recurso para a Diretoria da LADPEN no endereço 

de E-mail: ladpenunijuazeiro@outlook.com no prazo de 24 horas, 

contadas a partir da divulgação do resultado da prova teórica objetiva. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os acadêmicos selecionados, deverão cumprir com todos os preceitos 

do Estatuto da Liga Acadêmica de Direito Penal. 

8.2. Os acadêmicos obrigatoriamente deverão participar da elaboração de 

trabalhos científicos desenvolvidos pelo grupo e, idealmente, deverão 

participar de congressos, inclusive como apresentadores dos trabalhos 
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enviados. Também deverão estar disponíveis para a organização de eventos 

locais nos quais a Liga estiver vinculada. Ao final do prazo de 12 meses, os 

participantes têm direito a receber um certificado como membros ativos da 

LADPEN, no qual constará a carga horária que cumpriram durante o período 

que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto. 

8.3. Acadêmicos que forem aprovados/selecionados para a liga e que estão 

no último semestre do Curso de Direito, ganharão certificado de horas 

extras somente pelo tempo de sua entrada e saída da liga. 

8.4. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros 

à Liga será avisada com antecedência. 

8.5. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de 

Desistência oficializando o cancelamento, não sendo permitido o 

trancamento para reingresso posterior. 

8.6. Se por qualquer motivo um dos candidatos selecionados for excluído 

ou abandonar suas atividades, o Conselho reserva-se ao direito de 

preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da 

seleção realizada. 

8.7. Os casos omissos, não previstos neste edital serão resolvidos pela 

Diretoria da LADPEN. 

 

JOSÉ FONTENELE LOPES JUNIOR 

Professor Orientador 

 

APARECIDA GONÇALVES SILVA 

Presidente 

 

SARAH IELLI ALENCAR DE SOUZA 

Vice-Presidente 

 

VANESSA RIBEIRO LACERDA 

1º Secretária 


