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EDITAL Nº 05/2018/FAD/UERN 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS E TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS LOTADOS NO NPJ PARA O “CURSO DE 

FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS APLICADO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – TURMA DE MOSSORÓ”. 

 

CONSIDERANDO que a formação em métodos autocompositivos possui grande 

relevância para a resolução de conflitos nos âmbitos judicial e extrajudicial, bem como 

em razão da qualidade do tratamento de alguns conflitos em que se requer a consideração 

sociológica da lide. É preciso que os auxiliares da justiça (mediadores e conciliadores) 

estejam tecnicamente capacitados e constantemente atualizados sobre as técnicas e novas 

ferramentas de negociação. 

CONSIDERANDO que o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição – NUPA 

estará promovendo na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Mossoró/RN 

Curso de Formação de Mediadores de Conflitos aplicado ao Ministério Público. 

CONSIDERANDO que o NPJ/FAD/UERN precisa qualificar seu corpo técnico bem 

como os discentes que estão na iminência de iniciar/tenham iniciando seus estudos no 

NPJ através da Disciplina de Prática Jurídica I, prevista para os alunos do sétimo 

semestre. 

  

A Faculdade de Direito (FAD), sob a coordenação da Professora Denise dos Santos 

Vasconcelos Silva, torna público o edital para a seleção de discentes do sexto ao 

sétimo período do curso de Direito da FAD/UERN e os Técnicos Administrativos, 

lotados no NPJ/FAD/UERN para participarem do referido curso.  

 

DO CURSO: 

Art. 1º. Objetivo do Curso de Formação de Mediadores de Conflitos aplicado ao 

Ministério Público: 

I - Promover a negociação entre partes em conflito através da transformação da 

percepção, comunicação e geração de opções de resolução criativas para as diversas 

demandas, resultando em acordos justos que preservem a autonomia da vontade das 

partes, assim como satisfação das necessidades e interesses dos mediados. 

 

Art. 2º. Ementa do Curso de Formação de Mediadores de Conflitos aplicado ao 

Ministério Público: 

I - Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos; 

II - Moderna Teoria do Conflito e Introdução a Mediação; 

III - Técnicas de Mediação. 

IV - Atuação Prática como mediador. 

 



DAS INSCRIÇÕES:  

Art. 3°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do sexto ao sétimo 

período do curso de Direito da Faculdade de Direito da UERN, que satisfaçam as 

seguintes condições:  

I - apresente um bom desempenho acadêmico, com Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) não inferior a 8,0 (oito); 

II - tenha disponibilidade de horário para participar do referido Curso. 

Art. 4º. No ato da inscrição o aluno deverá apresentar: 

I - Cópia de documento de identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

II - Comprovante de vínculo do semestre 2018.1;  

III – Histórico escolar atualizado.  

IV - Carta de apresentação redigida pelo aluno com a exposição de motivos/ 

demonstração de interesse em participar do referido Curso. 

Art. 5°. Podem se inscrever os técnicos administrativos lotados no Núcleo de Prática 

Jurídica da Direito da Faculdade de Direito da UERN. 

Art. 6º. No ato da inscrição o técnico administrativo deverá apresentar: 

I - Cópia de documento de identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

II - Carta de apresentação redigida pelo servidor com a exposição de motivos/ 

demonstração de interesse em participar do referido Curso. 

Art. 7º.  As inscrições serão recebidas no período de 01 a 11 de outubro 2018, 

exclusivamente por meio de uma ficha de inscrição online disponível na página da FAD.   

§ 1º. Em anexo, deverão ser enviados todos os documentos enumerados no art. 4º e art. 

6º, para o endereço fad.uern@gmail.com.  

§ 2º No título do e-mail deverá constar obrigatoriamente: “INSCRIÇÃO NO CURSO 

DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS APLICADO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO”. 

Art. 8°. A inscrição será efetuada com a entrega de toda documentação enumerada via e-

mail, não sendo permitido anexar ou enviar documentos posteriormente; 

§ 1º. A inscrição incompleta ou fora dos exatos termos e exigências deste Edital será 

indeferida.  

Art. 9°. As inscrições deferidas, que cumpram todos os termos dos arts. 7º e 8º deste 

Edital, bem como os horários das entrevistas, serão divulgadas em Edital complementar, 

em  17 de outubro de 2018. 

 

DA SELEÇÃO:  

Art. 10. Todos os interessados que tiverem suas inscrições deferidas participarão de 

entrevista nos dias 18 e/ou 19 de outubro, no Departamento da FAD, a depender do 

número de inscritos, com horário a ser divulgado em chamada por meio de Edital 

complementar, a ser publicado em  17 de outubro de 2018, juntamente com as inscrições 

deferidas.  

mailto:fad.uern@gmail.com


§ 1º. A referida entrevista, com nota máxima 10,0 (dez), levará em conta a 

motivação/disponibilidade em participar do curso, conforme critérios do Anexo 03. 

§ 2º. A presença na entrevista é obrigatória e o não–comparecimento na data/hora 

agendadas implicará desclassificação do inscrito do processo seletivo.   

Art. 11. As entrevistas serão feitas por uma banca de professores da FAD a ser definida. 

Art. 12. O processo de seleção para o Curso de Mediadores de Conflitos aplicado ao 

Ministério Público possui 02 (duas) fases:   

I - Avaliação da documentação de inscrição nos termos dos arts. 3º e 4º deste Edital para 

os discentes, e arts. 5º e 6º para técnicos lotados no NPJ/FAD/UERN (ELIMINATÓRIO);  

II - Entrevista (ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO);  

Art. 13. A classificação final do aluno será pela média aritmética obtida da soma da nota 

da entrevista dado por cada Professor,  

Art. 14. Serão selecionados ao todo 07 (sete) alunos do Curso de Direito, e 03 (três) 

técnicos administrativos lotados no Núcleo de Prática Jurídica da FAD/UERN para 

participarem do curso, conforme Anexo 02. 

  

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

 Art. 15. A lista dos alunos selecionados será divulgada por meios eletrônicos disponíveis 

e no mural da Faculdade de Direito (FAD) no dia 19 de outubro de 2018.  

 § 1º. Caso não haja o preenchimento das vagas destinadas aos alunos ou às vagas 

destinas aos técnicos lotados no NPJ/FAD/UERN, poderão ser convocados candidatos 

classificáveis aprovados em outra área, obedecendo a ordem de classificação, para o 

preenchimento das vagas remanescentes. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Art. 16. Os casos omissões ou não previstos pelo presente Edital serão resolvidos pela 

Coordenação do NPJ/FAD/UERN, Direção da FAD e Chefia do DED. 

 

 

 

Mossoró(RN), 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

Profa. Ma. Denise dos Santos Vasconcelos Silva 
Responsável pela seleção de alunos da UERN para o Curso de Mediadores de Conflitos aplicado ao Ministério Público. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 - CALENDÁRIO 

 

DATA PROCEDIMENTO 

 

01 a 11 de 

outubro 2018 

INSCRIÇÕES VIA E-MAIL 

(nos moldes dos art. 7º s/s deste Edital) 

Até 17 de 

outubro de 

2018 

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

(nos moldes do art. 9° deste Edital) 

Até 17 de 

outubro de 

2018 

DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS 

(nos moldes do 9º e 10 deste Edital) 

18 e/ou 19 de 

outubro de 

2018 (a 

depender do 

número de 

inscritos) 

ENTREVISTAS 

(nos moldes do art. 10 deste Edital) 

Até 19 de 

outubro de 

2018 

RESULTADO 

(nos moldes dos art. 15 deste Edital) 

 
 

 

 

ANEXO 02 – DETALHAMENTO  

 

TIPO DE CURSO PREVISÃO DE DATA E 

HORÁRIO 

PÚBLICO-ALVO 

FORMAÇÃO 

TÉCNICA - “CURSO 

DE FORMAÇÃO DE 

MEDIADORES DE 

CONFLITOS 

APLICADO AO 

MINISTÉRIO 

PÚBLICO ” 

MODALIDADE: 

presencial. 

22/10 a 26/10 das 08h30 às 

12h30 e das 13h30 às 17h30 

(hora aula de 50 minutos, com 

20 minutos de intervalo em cada 

turno). 

OBS.: 22 a 26 de outubro (etapa 

teórico/vivencial) / 100 (cem) 

horas práticas, com a realização 

de mediações em processos 

oriundos do MPRN e TJRN. 

07 (sete) discentes de Direito da 

FAD/UERN 

03 (três) técnicos administrativos 

do Núcleo de Prática Jurídica 

 

* O curso é presencial, de 100h práticas, com realização de mediações em processos 

oriundos do MPRN e TJRN. A carga-horária é num total de 144h/a (sendo 44h/a no 

módulo I e 100h/a no módulo II).  

 

 



 

 

 

ANEXO 03 -  FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

    

NOME DO ALUNO: 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

O aluno/técnico 

demonstra 

disponibilidade e 

comprometimento para 

o comparecimento e 

desenvolvimento das 

atividades do Curso. 

(ATÉ 5,0) 

O aluno/técnico 

demonstra afinidade e 

motivação com a 

temática do Curso na 

Carta de Apresentação, 

bem como na 

Entrevista. 

(ATÉ 2,0) 

O aluno/técnico 

esclarece as 

contribuições 

pretendidas no Curso. 

(ATÉ 3,0) 

 

 

 

MÉDIA 

PROF. 1     

PROF. 2     

                                                                                         

                                                                                                             MÉDIA FINAL:           _______ 


