
 

 

 

EDITAL 002/2020 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS UNINASSAU GRAÇAS 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES 

VOLUNTÁRIAS DO PROJETO DESENVOLVENDO CARREIRAS DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 

 

 

A Coordenação do curso de Direito da UNINASSAU Graças no uso de suas atribuições 

convidam, por meio deste edital, todos(as) os(as) estudantes do Curso de Direito, 

regularmente matriculados na UNINASSAU na Unidade Graças, interessados em 

ingressarem no Projeto Desenvolvendo Carreiras do Tribunal de Justiça de Pernambuco-

TJPE, a inscreverem-se no processo seletivo para preenchimento de 15 (quinze) vagas 

para estudantes voluntários(as), a ser realizado a partir do primeiro semestre de 2020. 

 

 

I – DAS VAGAS: 

 

O presente edital visa a selecionar os discentes de maneira a preencher as vagas 

de estudantes voluntários disponíveis nas seguintes unidades jurisdicionais do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco: 

 

CURSO QUANTIDADE TURNO UNIDADE / CIDADE 

DIREITO 02 MANHÃ/TARDE 
4ª VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DA CAPITAL 

DIREITO 02 TARDE 
1ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL 

DIREITO 02 TARDE 
3ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL 

DIREITO 02 TARDE 
4ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA 



 

DIREITO 02 MANHÃ 
22ª VARA CÍVEL DA 

CAPITAL 

DIREITO 02 MANHÃ 
22ª VARA CÍVEL DA 

CAPITAL 

DIREITO 01 TARDE 
1º TRIBUNAL DO JÚRI DA 

CAPITAL 

DIREITO 02 MANHÃ 
5ª VARA CRIMINAL DA 

CAPITAL 

 

• O preenchimento das vagas ficará a disposição do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco; 

 

 

II -DAS INSCRIÇÕES: 

 

 

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio do Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ) situado no Bloco C da UNINASSAU Graças, na Rua 

Joaquim Nabuco, nº 778, mediante preenchimento de formulário. 

 

Poderão se inscrever alunos do Curso de Graduação em Direito que atendam aos 

seguintes requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado em conformidade com as vagas do curso de 

Direito; 

b) Estar matriculado, no mínimo, segundo período do curso para concorrer a 

vaga de estudante voluntário do projeto; 

c) Possuir média global igual ou superior a 6,0 (seis) na totalidade das 

disciplinas cursadas; 

d) Comprometer-se a dedicar 15 (quinze) horas semanais às atividades do Projeto; 

e) Ter disponibilidade para permanecer no programa no mínimo até o final do 

segundo semestre de 2020. 

 

O presente edital terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até mais 

06 meses para as (os) candidatas (as) aprovadas (os). 



 

 

 

 

III - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

 Para inscrição os (as) candidatos (as) devem possuir os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (conforme o anexo 01 deste edital que deverá ser 

preenchida e entregue no NPJ); 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Extrato Acadêmico; 

d) Carta de intenção (conforme o anexo 02 deste edital e disponível no site 

do grupo ) com exposição de motivos pelos quais deseja ingressar no 

programa (máximo 20 linhas); 

e) Declaração de disponibilidade de tempo; 

 

 A documentação de inscrição, mencionada no item anterior, deverá ser entregue 

dentro do prazo estabelecido no cronograma, ou seja, até o dia 21 de fevereiro 

de 2020, até às 21:00hrs. 

 

A qualquer tempo o (a) candidato (a) será excluído (a) do processo seletivo e do 

TJPE, desde que seja verificada qualquer falsidade nas declarações ou 

irregularidades nos documentos apresentados. 

 

IV - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

 O processo seletivo constará de QUATRO etapas para os candidatos conforme 

segue: 

a) Entrega dos documentos: Os documentos deverão ser entregues de acordo 

com o cronograma do processo seletivo, pessoalmente pelo candidato, não sendo 

aceita a entrega por procuração ou pelo correio, ou outro meio. Qualquer atraso 

na entrega acarretará na eliminação do (a) candidato (a). 

 

b) Média Global do Aluno (MGA): O (a) candidato (a) que obtiver maior 

MGA será atribuída a nota 10,0 (dez). A conversão dos pontos das demais MGA 

será calculada por meio de regra de três simples. 

http://petbio.icb.ufg.br/


 

 

 

c) Entrevista/Dinâmica: Será avaliado o perfil do (a) candidato (a). O não 

comparecimento ou atraso na entrevista/dinâmica implicará na desclassificação 

do (a) candidato (a). Estará passível de desclassificação qualquer candidato (a) 

cuja postura não condiz com a ética e a moral esperada, segundo o Código de 

Ética. 

 

 - A nota final será calculada a partir da seguinte equação: 

 

NF ={[(3xE) + (2xMGA)/ 6} 

Onde: 

NF = Nota final; E = Entrevista; MGA = Média global;  

 

Os (as) candidatos (as) que obtiverem nota inferior à nota mínima estipulada, 

seis (6,0), estarão automaticamente desclassificados. 

 

No que diz respeito à lista de colocação dos (as) aprovados (as), em caso de 

empate, prevalecerá a maior nota na Entrevista. 

 

Na divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos 

os inscritos classificados (exceção daqueles considerados desistentes), e a ordem 

de classificação pelo edital. 

 

A relação final dos aprovados será divulgada no mural do Núcleo de Práticas 

Jurídicas , na data prevista no cronograma deste edital. 

 

Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Curso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CRONOGRAMA 

 

Abertura do edital 11/02/2020 

Entrega da documentação 11/02/2020 a 21/02/2020 

Entrevistas/Dinâmica 25/02/2020 

Resultado Final 28/02/2020 

 

 

 

 

Recife, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

Maria Amélia Calado 

Coordenadora do Curso de Direito  

UNINASSAU – RECIFE 

 

 

Katiene Gouveia 

Coordenadora Adjunta do Curso de Direito  

UNINASSAU – RECIFE 

 

 

 

Glebson Weslley Bezerra da Silva 

Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas 

UNINASSAU - RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

I – IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO (A): 

 

NOME: 

MATRÍCULA:                                                                                    TURMA: 

DATA DE NASCIMENTO:                 /                    /                          CPF:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº  ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO: CIDADE:  UF:  CEP:  

TELEFONES: RESIDENCIAL: ( __ )                                                                    CELULAR: ( __ )                                   

E-MAIL :  

 

 

III – PREFERÊNCIA PARA LOCAL DA REALIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO:  

 

TURNO:  MATUTINO      (   ) 

                          

VESPERTINO            (   )  

 

 

RECIFE, _________ DE _______________________________DE ________________ 

____________________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

Modelo de Carta de Intenção 

 

Eu, (NOME DO(A) CANDIDATO(A), venho, por meio desta, demonstrar meu interesse 

em participar da SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INGRESSO NAS 

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS DO PROJETO DESENVOLVENDO 

CARREIRAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 

 

Sou graduando(a) do curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau, (CITAR 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SE TIVER).  

Meu objetivo durante as atividades voluntárias é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha 

opção por participar do processo seletivo se justifica por (APRESENTE OS MOTIVOS 

QUE O(A) LEVARAM A PARTICIPAR DA SELEÇÃO).  

Concluindo, espero que (APRESENTE SUAS EXPECTATIVAS SOBRE O 

VOLUNTARIADO E A CONTRIBUIÇÃO DESTE PARA SUA VIDA PROFISSIONAL).  

Sendo só para o momento, apresento cordiais saudações.  

 

Recife, ___ de ______________ de ______. 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 


