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A Coordenadora Andréa Carvalho de Brito Teles do Curso de Direito da Uninassau — 
Salvador, Unidades Mercês e Pituba, no uso de suas atribuições, resolve: 

 
Dar abertura ao Edital para seleção de vagas residuais do Apoio Jurídico Uninassau — 

AJU, escritório interno do Núcleo de Prática Jurídica — NPJ, que possui como objetivo principal 
impactar e adequar a carreira dos(as) discentes do curso de Direito da Uninassau Salvador, 
demonstrando desde o início da graduação dinâmicas práticas sobre o ambiente jurídico. 
Ademais, trazendo estes aspectos, há o objetivo de utilizar esse ambiente prático em prol da 
sociedade, auxiliando, informando e resguardando os seus direitos da maneira mais eficaz e 
cuidadosa. 

 
O AJU traz a oportunidade da ambientação prático-profissional em vários setores da 

carreira jurídica. 
 

Fica estabelecido o período de cadastro à seleção de integrantes do AJU, de 18 de 
janeiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022. A solicitação deverá ser realizada através de e- 
mail com justificativa, comprovação de matrícula e interesse nas demandas AJU para: 
npj.uninassaussa@gmail.com 

 
DOS REQUISITOS 

 
Para participar da seleção de integrante do AJU, basta estar devidamente matriculado(a) na 
Uninassau Salvador (Mercês ou Pituba), ter interesse em constituir o escritório de apoio, 
enviar o e-mail indicado acima e aguardar a avaliação de resposta da Comissão 
Organizadora, a qual selecionará os componentes. 

 
DOS SETORES 

 
O AJU é composto por três setores, que definem suas funções e adequação de semestres para 
participação. São eles: 

 
a) Junior — atuação direta na organização interna do AJU, vinculando as funções de 

secretaria, marketing e prospecção. Integrantes do 1º e 2º semestre; 
b) Master —atuação direta nos atendimentos ao público e definição de diagnóstico com 

estratégia de atuação processual. Integrantes do 3º ao 5º semestre; 
c) Sênior —atuação direta sobre confecção de peças e habilidades na solução de conflitos. 

Integrantes do 6º ao 10º semestre. 
 

DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE A ATUAÇÃO DO AJU 
 

As vagas residuais indicadas por este edital são 2(duas) para unidade Mercês, sendo uma delas 
ao Setor Master e a outra ao Setor Sênior; e 4(quatro) para unidade Pituba, sendo duas 
delas para o Setor Master e duas para o Sertor Sênior. 
As funções do AJU ocorrerão nas segundas e quintas das 14h às 17h - unidades Mercês e 
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Pituba, respectivamente. 
O vínculo de cada integrante junto ao AJU será de 1 (um) ano após assinatura de termo de 
comprometimento, com o intuito de renovação de possibilidade para que outros(as) colegas 
possam participar da dinâmica interna junto ao NPJ. 

 
A integração junto ao AJU, além de proporcionar um ambiente de prática 
profissional, conexão e diversidade, também traz certificação de participação e 30h 
horas extra curriculares, por semestre. 

 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
O resultado dos(as) integrantes selecionados(as) será divulgado na data de 11 de 
fevereiro de 2022, através de lista, a ser publicada no blog do curso e no mural da sala 
virtual do NPJ. 

 
DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
As atividades junto ao AJU iniciarão no primeiro dia útil após o resultado de divulgação. 

 
 
 
 

Salvador, 18 de janeiro de 2022. 
 
 
 

 


