
Laboratório de Ciências Criminais em Ribeirão Preto/SP – 2013 

 

EDITAL 

 

1. Descrição do programa. 

1.1. O Laboratório de Ciências Criminais Regional de Ribeirão Preto oferecerá o 

total de 30 vagas, cujo preenchimento parcial ou integral ficará a exclusivo critério da 

comissão de seleção. 

1.1.1. Os alunos selecionados deverão ser associados ao IBCCRIM. 

 

1.2. Será constituído de encontros semanais em sala de aula da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, situada campus da USP em 

Ribeirão Preto/SP, às sextas-feiras, das 14h30 às 17h30, e de atividades de pesquisa ao 

longo do ano. O programa versará sobre Direito Penal, Criminologia, Direito Processual 

Penal e Política Criminal, além de discussão das pesquisas em andamento. 

1.2.1. O primeiro encontro semanal ocorrerá no dia 08.03.2013 e o último 

no dia 08.11.2013. 

 

2. Inscrição e seleção. 

2.1. A inscrição poderá ser feita somente pela ficha de inscrição disponibilizada no 

portal, entre os dias 20.01.2013 e 20.02.2013. 

2.2. Os interessados deverão participar de processo seletivo, composto por duas 

partes: avaliação escrita e entrevista. 

2.3. A prova escrita, de caráter eliminatório, ocorrerá no dia 22.02.2013, período da 

tarde, no Anfiteatro da FDRP/USP, ocasião em que os candidatos deverão levar cópia 

do 

atestado de matrícula na Instituição de ensino. 

2.3.1. A prova escrita consistirá de uma dissertação (a respeito de algum 

tema afeito às ciências criminais), e a ela será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

Serão 

declarados habilitados à entrevista os candidatos que, na prova escrita, alcançarem 

média 

igual ou superior a 5,0 (cinco). 

2.4. Os 60 (sessenta) primeiros candidatos aprovados na prova escrita, que 



obtiverem as notas mais altas, serão convocados para a entrevista, que será realizada no 

dia 

01.03.2013, também no Anfiteatro da FDRP/USP. 

2.4.1. A lista com os nomes dos estudantes convocados para esta fase estará 

disponível no portal do IBCCRIM (www.ibccrim.org.br) no dia 27.02.2013. 

2.4.2. No dia da entrevista o candidato deverá levar 1 (uma) foto 3X4, 

currículo e histórico escolar. 

2.4.3. Além do desempenho na prova escrita, serão considerados como 

critérios fundamentais de avaliação a vocação e a disponibilidade do candidato para a 

pesquisa. 

2.5. Todos os critérios do processo seletivo ficarão a exclusivo cargo da 

Coordenação do Laboratório, não sendo possível qualquer tipo de recurso. 

2.6. A lista com os nomes dos aprovados para o Laboratório Regional 2013 estará 

disponível no portal do IBCCRIM no dia 04.03.2013. 


