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CURSO REGULAR PARA DELEGADO DE POLÍCIA 
Com o intuito de tê-los mais próximos e preparados para as provas de 
Delegado de Polícia, informamos que estão abertas as inscrições para o 
nosso curso, que será transmitido de forma “AO VIVO (PELA 
PLATAFORMA ZOOM)” (Confira!). 
 

Nosso curso terá a carga horária de 126 horas, sendo 42 encontros 
(de 3 horas) realizados de segunda à sexta das 19:00 às 22:20h. 
Informamos que o curso será 100% pela plataforma ZOOM + envio das 
apostilas pela ÀREA DO ALUNO (site: www.cejurnorte.com.br). 
*Exemplo abaixo (sua área): 

 

 

DETALHE IMPORTANTE é que as aulas ficarão GRAVADAS e 
DISPONÍVEIS (como esta - clique) pelo PERÍODO DE 03 MESES para 
acesso ilimitado com LOGIN/SENHA. 
 

NÃO PARA POR AÍ! 

Aos alunos do curso, disponibilizaremos como material didático o “NORTE 

LEGAL”. Trata-se de um planejamento de estudo da lei de forma facilitada 

(Conjugação da LEI + JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE + OBSERVAÇÕES + 

“ATENÇÃO ESPECIAL). “ATENÇÃO ESPECIAL” é o rótulo feito, mediante RAIO-X, 

dos artigos, incisos e alíneas MAIS COBRADOS em concursos de Delegado, dos 

anos de 2010 até o atual (2020). 

Saiba mais: (clique na imagem): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MwObjP2sMqM
https://www.youtube.com/watch?v=MwObjP2sMqM
http://www.cejurnorte.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MwObjP2sMqM
https://www.cejurnorte.com.br/storage/arquivos/FrC4WgFvCoAur7aLH2jXpXmBoASGthPRldgnTqqM.pdf
https://www.cejurnorte.com.br/storage/arquivos/FrC4WgFvCoAur7aLH2jXpXmBoASGthPRldgnTqqM.pdf
https://www.cejurnorte.com.br/storage/arquivos/FrC4WgFvCoAur7aLH2jXpXmBoASGthPRldgnTqqM.pdf
https://www.cejurnorte.com.br/storage/arquivos/FrC4WgFvCoAur7aLH2jXpXmBoASGthPRldgnTqqM.pdf
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Mais 02 (dois) bônus, pois VOCÊS MERECEM! 
1- Faremos uma aula inaugural (aula 01) com o seguinte tema: 

“Estudar de maneira eficiente em clima de reta final” A abordagem 

será feita por um dos nossos orientadores (carreiras policiais). 

2- Disponibilizaremos, ao final do curso, um material com 200 

QUESTÕES (DELEGADO) COMENTADAS das disciplinas de Direito 

Penal, Constitucional, Administrativo, Processual Penal e Legislação 

Especial pela equipe CEJURNORTE. 

 

Disciplinas abordadas/horas/materiais: 
 Direito Constitucional (15 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo 
EXTRA. Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Administrativo (15 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo 
EXTRA. Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Processual Penal (24 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo 
EXTRA. Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Penal - Parte Geral (15 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo 
EXTRA. Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Penal - Parte Especial (15 horas/aula apostiladas em PDFs) + 
Conteúdo EXTRA. Disponibilizados na área do aluno. 
 Legislação Especial (21 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo EXTRA. 
Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Civil (09 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo EXTRA. 
Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Ambiental (06 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo EXTRA. 
Disponibilizados na área do aluno. 
 Direito Empresarial (03 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo EXTRA. 
Disponibilizados na área do aluno. 
 Direitos Humanos (06 horas/aula apostiladas em PDFs) + Conteúdo EXTRA. 
Disponibilizados na área do aluno. 

 

 

Professores: Paulo Máximo (Constitucional); Wilson Amoras 

(Administrativo); Paula Suely (Civil); Diego Magno (Empresarial); 

Tiago Martins (Ambiental); André Cruz (Humanos); Ilton Moreira 

(Penal Parte Geral); Adriano Izídio (Penal Parte Especial); Juliano 

Corrêa (Processo Penal).  

(Mais informações sobre os docentes? Clique Aqui!) 

 
INÍCIO da turma: 22 de junho. 

TÉRMINO (): 18 de agosto. 

https://www.cejurnorte.com.br/professores
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Investimento: R$ 700,00  
 Pagamento à vista (transferência) 10% DE DESCONTO= R$ 630,00 

 20 primeiros inscritos (geral) 20% DE DESCONTO= R$ 560,00 

 Alunos CEJURNORTE - Orientação/Cursos 10% DE DESCONTO (cartão de crédito) = 

R$ 630,00. 

 Alunos CEJURNORTE– Orientação/Cursos15% DESCONTO (à vista mediante 

transferência bancária) = R$ 595,00 

 

* Possibilidades de pagamento: CARTÃO ATÉ  3X SEM JUROS  ou ATÉ 18X (juros do 

PagSeguro). 

 

Inscreva-se já! 
 

 Link (pagamento): 560,00 para os 20 primeiros inscritos (20%). 

BASTA CLICAR AQUI!  (LEMBRANDO ESTE LINK DESAPARECERÁ APÓS A 20ª 

COMPRA) 
 

 Link (pagamento): 630,00 para ALUNOS (10%). BASTA CLICAR AQUI!  

 

 Link (pagamento): 700,00 para EXTERNOS. BASTA CLICAR AQUI! 

 

 Pagamento mediante transferência: Ente em contato com Wpp: (91) 

98267-5493 (clique aqui) e requeira nossos dados bancários. 

OBS.: NÃO SE ESQUEÇA DE ENTRAR EM CONTATO COM O CURSO APÓS A 

REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO! Wpp: (91) 98267-5493 (clique aqui) 

 

É isso, pessoal! 
Para VOCÊ que irá concorrer à vaga de Delegado do Pará, temos a informação 
(quente) do Delegado-Geral da PC-PA (acabou de publicar no seu instagram 
oficial). Haverá, SIM, o concurso da PC-PA em 2020.  

Publicação 26/05/2020: “CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ: Em relação ao concurso público 
da PCPA informamos que o processo licitatório (Concorrência Pública) para contratação da empresa 
vai reiniciar em Junho/2020. Somente após o término do processo licitatório, portanto definida a 
empresa que fará o certame, é que teremos o Edital do Concurso. Neste sentido, o novo cronograma 
estabelecido, caso não haja recursos nas três fases da licitação (habilitação, técnica e 
financeira) sugere que, em meados de agosto ou setembro, seja LANÇADO O EDITAL DO 
CONCURSO. #concursopoliciacivil #concursopcpa #PCPA #PolíciaCivildoPará 
#ConcursoPublico”(Delegado Alberto Teixeira) (confira clicando aqui!) 

Então essa é a hora de FOCAR NA APROVAÇÃO, deixando de lado todo o desânimo 
e tristeza, que é normal nesse período de pandemia.  

Contamos com a presença de todos vocês.  

“Vamos pra cima!” (Equipe Cejurnorte) 

https://pag.ae/7W3wnwuhJ
https://pag.ae/7W3wnwuhJ
https://pag.ae/7W3woNCg3
https://pag.ae/7W3woNCg3
https://pag.ae/7W3wq1L9v
https://pag.ae/7W3wq1L9v
https://api.whatsapp.com/send?phone=5591982675493
https://api.whatsapp.com/send?phone=5591982675493
https://api.whatsapp.com/send?phone=5591982675493
https://www.instagram.com/p/CAqJKA6hOwP/

