
EDITALNº32.2021–SELEÇÃODEACADÊMICOSPARALIGAACADÊMICADE
DIREITOCONSTITUCIONALDAFUNORTE(LADCF) 

O Núcleo de Extensão – NEX e a Liga Acadêmica de DIREITO CONSTITUCIONAL DA
FUNORTE (LADCF), tornam público o processo seletivo para participação nas atividades
desenvolvidaspelaL
 ADCFJ. 

1. DASINSCRIÇÕES
1.1.

AsinscriçõesestarãodisponíveisnositedaFUNORTEhttp://funortejanuaria.com.brno

link“ Extensão>Editais”noperíodode2
 7/09/2021a29/10/2021. 
1.2.

Poderão se inscrever acadêmicos do CURSO DE DIREITO da FUNORTE e FUNAM

que estejam matriculados e cursando regularmente suas atividades acadêmicas do 2º a 7º
períodos. 
1.3.

Ocandidatocomlimitaçõesfísicasquenecessitedecondiçõesespeciaispararealizara

prova deverá informar a natureza da necessidade no momento da inscrição no campo
“observações”. 
1.4.

Todasasdespesasreferentesàparticipaçãodocandidatonoprocessoseletivosãode

totalresponsabilidadedoaluno. 

2. DASATIVIDADESREALIZADAS 
2.1.OsacadêmicosselecionadospassarãoasermembrosefetivosdaLIGAACADÊMICADE
DIREITO CONSTITUCIONAL DA FUNORTE (LADCF), devendo cumprir com todos os
preceitosdoestatuto. 
2.2. O acadêmico deverá dispor de horasquinzenaisparaasatividadesdaLiga,dentreelas:
discutir e debate temas científicos e participação de projetos de pesquisa e extensão
previamente definidos. Produzir artigos, atividades orientadas, visitas técnicas e produtos
sociais. 
2.3.Deverãoobrigatoriamenteparticiparem,nomínimo,75%dasatividades. 
2.4.Osacadêmicosobrigatoriamentedeverãoparticipardaelaboraçãodetrabalhoscientíficos
desenvolvidos pelo grupo e idealmente deverão participar de simpósios da especialidade,
inclusive como apresentadores dos trabalhos enviados, bem como estar disponíveis na
organizaçãodeeventoslocais,nosquaisaLigaestivervinculadadentreoutrasdemandas. 
2.5. Para ser certificado da devida participação, os acadêmicos deverão cumprir todas as
atividades,noperíodode12meses,emconformidadecomoestatuto. 


3. DASELEÇÃO 
3.1.Oprocessoseletivosedaráemu
 maetapa:provateóricademúltiplaescolha. 
3.2. Serão destinadas ao processo seletivo 14 (quatorze) vagas. Distribuídas da seguinte
forma: 
3.2.1–05vagasparaalunosdaFunorteJanuária/FunorteJanaúba 
3.2.2- 04vagasparaalunosdaFunam–Pirapora 
3.2.3–05vagasparaalunosdoCentroUniversitárioFunorte–MontesClaros 
3.2.4 – Não havendo candidatos aprovados para todasasvagasnasrespectivasunidadesas
vagaspoderãoserremanejadasrespeitandooscritériosdeclassificação. 
3.3. A seleção constará de uma provademúltiplaescolhacom10questões,valendoum
pontocada. 
3.4. A pontuação final deste processo seletivo e a classificação dos candidatos levarão em
consideraçãoasomadototaldepontosdaProva. 
3.5. Será eliminadoocandidatoqueobtiveraproveitamentoinferiora60%(sessentapor
cento)daprova. 
3.6.Seráconsideradocomocritériodedesempateocandidatoqueobtiver: 
a)Maiormédiageralnohistóricoescolar; 
b)Maiorperíodo; 
c)Maioridade; 
3.7. A prova será realizada via google forms no dia 05 de novembro de 2021 (sexta-feira)
cominícioàs19hetérminoàs22h.Ocandidatoreceberáolinkdaprovanoe-mailcadastrado
noatodainscrição. 
3.8. A vaga que surgir após o início das atividades será preenchida pelo aluno excedente com
maiornotanaprova.
3.10.Ogabaritooficialserádisponibilizadoparaoscandidatosematé24horasapósarealização
doexamenasredessociaisdasFunorteoficiaisdecadaCampus,bemcomonosite. 
3.11. O resultado final será divulgado até o dia 12 de novembro de 2021 no site
http://funortejanuaria.com.brepublicadoemredessociaisdasFunorteoficiaisdecadaCampus. 

4.DOCONTEÚDOPROGRAMÁTICO 
4.1.O
 conteúdoprogramático,avaliadonaprovadeseleção,conteráquestõessobre: 
● Teoria daConstituição 
● Direitosfundamentais 
● DireitosSociais 
● EstadoDemocráticodeDireito 
● PoderLegislativo 

● Poderexecutivo 
● PoderJudiciário 

4.2.BibliografiaBásica: 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO,Marcelo.Direitoconstitucionaldescomplicado.18.ed.São
Paulo:Método,2019. 
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MENDES,GilmarFerreira;eBRANCO,PauloGustavoGonet.CursodeDireito 
Constitucional.SãoPaulo:Saraiva. 
SILVA,JoséAfonsoda.CursodeDireitoConstitucionalPositivo.SãoPaulo:Malheiros. 
TAVARES,A.R.Cursodedireitoconstitucional.SãoPaulo:Saraiva. 
LENZA,Pedro.D
 ireitoconstitucionale
 squematizado.18.SãoPaulo:Saraiva,2014. 
MORAES,Alexandrede.D
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5. DORECURSO 
5.1.Ocandidatotematé24horasapartirdolançamentodoresultadofinalpararecorrer. 
5.2. O recurso deverá ser entregue à Coordenação Organizadora do Processo Seletivo via
requerimento direcionado ao e-mail oficial da Liga (d
 ireito.funortejanuaria@soebras.edu.br).
Depoisdesseprazo,nãoserãoaceitasquaisquerreclamações. 

6. DISPOSIÇÕESFINAIS 
6.1.Oiníciodasatividadesocorreráemdataaindaaserdivulgada. 
6.2. O participante exercerá as suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a
FUNORTE, comoNúcleodeExtensão -NEXecomaL
 ADCF. 
6.3.TodososcasosomissosserãoresolvidospeloProfessorCoordenadordaL
 ADCF. 

Januária,2
 7desetembrode2021. 

RaissaVeloso/PresidentedaLADCF-FUNORTE 

Prof.EdilbertoNicanorFerreira/CoordenadorGeraldaLADCF-FUNORTE 
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