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EDITAL Nº 04/2014 

 

O coordenador Geral do IESI/FENORD torna 

público que estarão abertas, no período de 10 

de setembro a 19 de setembro de 2014, as 

inscrições ao Concurso para seleção de alunos 

para composição do Grupo de Pesquisa do NIC 

– Núcleo de Investigação Científica, de acordo 

com o disposto nos art. 10 e seguintes do seu 

Regulamento e pelo presente Edital.  

 

I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

      Para inscrever-se no Concurso o candidato deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

1) Estar cursando entre o segundo e oitavo períodos de Direito; 

2) Não ter sofrido qualquer tipo de punição disciplinar, em qualquer tempo; 

3) Não estar cursando ou ter a cursar qualquer dependência ou adaptação 

de matérias e estar em situação regular perante a FENORD, inclusive no 

que se refere às mensalidades escolares; 

4) Não estar em situação sub-judice com o IESI ou a FENORD. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição no Concurso será feita da seguinte forma: 

1) Local: SETOR DE PROTOCOLO 

2) Período: 10/09 a 19/09 de 2014. 

3) Horário: De 8:30 horas às 11:00 horas. De 17:00 horas às 20:30 horas.  

4) Documentos necessários: 

4.1) Requerimento de inscrição, em formulário próprio, que será entregue 

no ato da inscrição, em que o candidato declara que preenche, na data 

do requerimento, todos os requisitos relacionados no item I acima, e que 

se submete às regras do Edital do Concurso e do Regulamento do NIC, 

assinado pelo próprio candidato ou por procurador, com poderes 

especiais e expressos.  

4.2) O aluno deve se inscrever no Setor de Protocolo do IESI/FENORD, 

apresentando os seguintes documentos:  



A – histórico escolar da graduação atualizado: (QUE SERÁ REPASSADO 

INTERNAMENTE PELA PRÓPRIA SECRETARIA DO IESI) 

B – currículo atualizado 

C – defesa escrita dos motivos que o levaram a se inscrever no NIC. 

 

III – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

1) A seleção dos candidatos será feita por meio de uma produção escrita, da 

análise dos documentos apresentados e por uma entrevista, 

integralizando 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

A – Produção escrita. 25 pontos.  

B – Entrevista. 25 pontos. 

C – Defesa escrita. 25 pontos. 

D – Desempenho Acadêmico. 25 pontos.  

Serão aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo de 70 pontos.  

2) A entrevista realizada deverá apurar a capacidade de cognição do aluno, 

sua vocação para a pesquisa, bem como, sua disponibilidade em 

comparecer ao NIC nos horários pré-fixados. A produção escrita terá 

como referência a bibliografia indicada no anexo I, sendo leitura prévia 

obrigatória, com o objetivo analisar a escrita, a capacidade interpretativa 

e a produção de textos dos candidatos.  

3) O processo seletivo ocorrerá entre 02/10 a 03/10/2014 

4) O candidato que não comparecer à entrevista de seleção estará 

automaticamente desclassificado. 

 

IV – DAS VAGAS 

 

      Serão oferecidas 03 (três) vagas para alunos membros do Grupo de 

Pesquisa no NIC do IESI/FENORD no ano escolar de 2014 e serão supridas 

observando-se rigorosamente a ordem de classificação, conforme item III deste 

edital.  

 

 

 

 



V – DA POSSE 

 

Os alunos aprovados deverão comparecer no NIC no dia 08/10/2014 para 

tomarem posse, às 14:00 horas.  

O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM RENÚNCIA À VAGA. 

 

VI – DO REGIME DE PARTICIPAÇÃO E EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

1) Cada aluno terá atividade em 12 (doze) horas semanais, distribuídos na 

segunda –feira, terça-feira e quarta-feira, no período de 14 às 18 horas.  

2) Os alunos serão liberados na semana de avaliações. 

3) Não há vínculo empregatício entre o aluno e o IESI e/ou FENORD. 

4) Os alunos receberão bolsa de estudo no valor correspondente a 50 % 

(cinquenta por cento) do valor regular das mensalidades fixadas para o 

Curso de Direito. Referidas bolsas poderão ser canceladas pela direção 

Executiva da FENORD sem necessidade de justificativa e sem gerar 

qualquer direito para o aluno (a) bolsista. A bolsa será concedida a partir 

de 08 de outubro de 2014, proporcional a data de início das atividades.  

5) O aluno fica submetido ao inteiro teor do Regulamento do NIC – Núcleo 

de Investigação Científica, aprovado pelo C.S.E. do IESI/FENORD, 

através da Resolução CSE – IESI nº 01 DE 07 DE Abril de 2010, reeditada 

em 30 de junho de 2011. 

 

 

                                           Teófilo Otoni, 09 de setembro de 2014.  

 

 

Gustavo Alves de Castro Pires 

Coordenador Geral IESI/FENORD 
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