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Edital do III Processo Seletivo do SIPEF  

(Simulação de Investigação e Perícia Forense) 

O projeto de extensão Simulação de Investigação e Perícia Forense (SIPEF) 

vem, por intermédio do presente documento, tornar pública a realização 

do seu 3° processo seletivo; destinado a selecionar candidatos para a 

ocupação dos cargos de diretores e secretários (à pasta acadêmica, de 

eventos e de mídias).  

Na presente seleção, os candidatos aprovados serão selecionados de 

acordo com as necessidades de tal projeto. Logo, a ação será coordenada 

pelo corpo discente que compõe a Simulação de Investigação e Perícia 

Forense (SIPEF); e regida e nos termos e demais normas estabelecidas 

neste edital.  

Os aprovados neste processo seletivo ganham uma carga integral de 50h 

por semestre, totalizando 100h/ano.  

O resultado da primeira fase do processo seletivo será divulgada no dia 

21 de março de 2021 e o da segunda fase no dia 28 de março de 2021, no 

Instagram do projeto (@sipefunirn), além do recebimento de um e-mail 

com a confirmação da seleção dos novos integrantes. 

 

 

Sobre o SIPEF 

O Projeto de Extensão SIPEF – Simulação de Investigação e Perícia 

Forense é oriundo do Centro Universitário do Rio Grande do Norte – 

UNI-RN; com o intuito de incentivar a transmissão dinâmica dos 

conhecimentos referentes à área criminalística, tanto do direito quanto 

da psicologia. Isso pode acontecer através de palestras, debates, ou 

minicursos, sob a orientação dos professores-coordenadores Dr. 

Sandresson Menezes, advogado criminalista e Everton Rocha, membro do 

grupo “Filosofia, direito e sociedade”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre vagas disponíveis  

Serão abertas 10 vagas ao todo – não sendo determinante pelo curso do 

participante. Significa dizer que as vagas serão ocupadas de acordo, 

apenas, com a capacidade e qualificação do candidato. As vagas 

disponíveis serão distribuídas da seguinte forma:  

- 3 vagas à Pasta acadêmica: responsável pela base teórica do projeto: 

elaboração de pesquisas e textos sobre a temática a ser trabalhada nos 

eventos, que virão a acontecer. 

- 3 vagas à Pasta de Mídia: Responsável pela administração das redes 

sociais do projeto; incluindo obrigações como criação de artes e 

conteúdos, para postagem, edição de vídeos e cobertura dos eventos, que 

virão a acontecer.  

- 4 vagas à Pasta de Eventos: Responsável pela organização, decoração e 

logística dos eventos. Fica responsável, também pela realização do 

credenciamento, pela busca de parcerias patrocinadoras e, ainda, pela 

elaboração de relatórios sobre cada evento, que acontece, do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a seleção 

O III processo seletivo da Simulação de Investigação e Perícia Forense – 

SIPEF será composto por duas etapas. Ambas de caráter eliminatório.  

A primeira fase é também a inscrição do candidato; o qual deverá 

preencher um formulário online, contendo perguntas informativas (não 

eliminatórias), perguntas gerais (eliminatórias) e, ainda, perguntas 

específicas à pasta de interesse do participante (eliminatórias). 

Encerrada a 1° etapa, a equipe do SIPEF ficará responsável por analisar, 

filtrar e informar (através do e-mail) os melhores candidatos à 2° fase. 

Nessa última, os candidatos serão encaminhados e submetidos a uma 

entrevista individual e informal, com os membros atuais do projeto. 

Logicamente, algumas perguntas serão feitas, mas sem complexidades, 

afinal a proposta dessa fase é conhecer, sem pressão, o candidato.   

Os requerentes receberão um e-mail constando sua classificação, ou não, 

no projeto. Àqueles aprovados, também receberão, no mesmo e-mail, 

informações necessárias, com a finalidade de instruí-los para uma melhor 

adaptação. Será possível, também, acompanhar e conferir o resultado 

final, pelo Instagram do projeto (@sipefunirn).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a inscrição 

O formulação de inscrição deve ser preenchido entre os dias 17 a 19 de 

março de 2021. Para isso, o candidato poderá acessar o link do 

formulário, na biografia do Instagram, do SIPEF, que ficará disponível a 

partir dessa mesma data. 

 

 

 

Cronograma  

17 a 19/03 - Preenchimento do formulário  

21/03 - Resultado 1ª fase  

24 a 26/03 – Entrevista individual, do candidato, com os membros atuais 

do projeto. 

28/03 - Resultado Final 

 

 

 

 

 


