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Assinatura do(a) Candidato(a) 

ALÍNEA TÍTULOS PÁGINAS 

A 
Exercício em cargo de Delegado de Polícia, da magistratura, ou como membro 
do Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

 

B 
Exercício de função pública que exija admissão mediante concurso público para 
cargo privativo de Bacharel em Direito, excetuados os títulos já incluídos nos 
itens anteriores. 

 

C 
Exercício da advocacia comprovado mediante certidões que atestem a efetiva 
atuação do advogado, com, no mínimo, 5 (cinco) processos por ano, excetuados 
os títulos já incluídos nos itens anteriores. 

 

D 
Exercício de cargo ou de função técnico-jurídica privativa de Bacharel em Direito, 
em órgão da administração pública federal, estadual ou municipal, excetuados os 
títulos já incluídos nos itens anteriores. 

 

E Exercício de magistério em curso de graduação de Direito.  

F 
Aprovação em concurso para judicatura, Ministério Público (Promotor), Delegado 
de Polícia, Defensor Publico, Procurador e magistério público do ensino superior 
na área jurídica. 

 

G 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de doutorado (título de doutor), ou certificado/declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino em 
qualquer área do Direito. 

 

H 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de mestrado (título de mestre), ou certificado/declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino em 
qualquer área do Direito. 

 

I 

Certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização na área jurídica, nacional ou estrangeira, com carga horária 
mínima de 360 horas, acompanhado de histórico escolar, conferido após 
atribuição de nota de aproveitamento. 

 

J 

Livro jurídico editado, de autoria exclusiva do candidato com registro no órgão 
competente, ISBN, excluídas as obras de reprodução, repertórios 
jurisprudenciais, compilações de Leis, remissões correspondentes e modelos de 
prática forense. 

 


