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EDITAL Nº 001/2020 FD/UNIFIO – NPJ 
 

 
NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DA UNIFIO 

ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 

 
O Curso de Direito da UNIFIO, torna público processo de seleção de estagiários 
bolsistas para o projeto de extensão no Escritório de Assistência Jurídica do 
Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ.  
 
 
1. DAS VAGAS, DEDICAÇÃO AO PROJETO, VALOR E DURAÇÃO DA 
BOLSA: 
 
1.1 Estagiário do Escritório de Assistência Jurídica do Núcleo de Práticas 
Jurídicas do Curso de Direito da UNIFIO. 
 

VAGAS CURSO DEDICAÇÃO VALOR 
MENSAL 

DURAÇÃO INÍCIO 

04 DIREITO 20 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 474,00 
(quatrocentos 

e setenta e 
quatro reais) 

+ auxílio 
transporte 

 

12 
(doze) 
meses 

 

Outubro 
de 2020 

(02 
vagas) e 
2021/1 

(02 
vagas) 

 
1.2 O valor indicado acima será descontado diretamente do valor da 
mensalidade, sob a rubrica bolsa, sem prejuízo de eventuais descontos outros 
eventualmente concedidos, não havendo, assim, pagamento em espécie. 
 
2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS  
 
2.1. O Bolsista Estudante de Graduação do Curso de Direito desenvolverá suas 
atividades na área jurídica, colaborando na realização das seguintes tarefas:  
 
I – Promover trabalhos de pesquisa doutrinária e jurisprudencial e análise de 
processos judiciais e administrativos, auxiliando na elaboração de peças 
jurídicas.  
II – Atender aos(às) assistidos(as), elaborar e fazer seu cadastro.  
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III – Acompanhar os advogados(as) e o Coordenador às audiências judiciais e 
aos locais onde serão desenvolvidos trabalhos externos.  
IV – Realizar estudos teóricos e práticos, assim como, produzir, apresentar e 
publicar trabalhos relacionados à área de atuação do EAJ.  
V – Participar de todas as atividades de natureza didático-pedagógica e 

administrativa estabelecidas pelo Coordenador do NPJ. 

2.2 As atividades podem ser desenvolvidas no Escritório de Assistência Jurídica 
do Núcleo de Práticas Jurídicas, situado na cidade de Ourinhos (SP), na Rua 
Lopes Trovão nº 81 - Centro, de segunda-feira à quinta-feira, das 9:00 as 12:00 
ou 12h30 às 17h30, de acordo com a necessidade e conveniência da 
Instituição.  
 
3. DA INSCRIÇÃO:  
 
3.1 Período: 21 a 23 de setembro de 2020.  
 
3.2 Taxa: Isento. 

3.3 Documentos exigidos:  
 
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido no ato da inscrição, com 
cópia do RG/CPF e Comprovante de Endereço (ANEXO).  
b) Currículo cadastrado na plataforma lattes devidamente documentado.  
 
3.4 Envio do Formulário de Inscrição somente pelo e-mail: 
eaj@unifio.edu.br com cópia para coordenacaonpj@unifio.edu.br  
 
3.5 Condições para a Inscrição:  
 
Poderá inscrever-se no processo o(a) candidato(a) matriculado(a) a partir do 6º 
Termo do Curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Integradas 
de Ourinhos - UNIFIO, desde que não possua nenhuma matéria em regime de 
dependência e que comprove, na data da admissão, estar regularmente 
matriculado no 6º Termo.  
 
4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 
4.1 Os(as) candidatos(as) com inscrições homologadas participarão de 
processo seletivo, que consistirá em:  
I – Análise de Currículo, que valerá até 6,0 pontos;  
II – Entrevista pessoal e estruturada, que valerá até 4,0 pontos.  
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III – A análise de disponibilidade do(a) candidato(a) para a realização do estágio 
terá caráter eliminatório.  
 
4.2 Serão considerados os seguintes critérios, documentalmente comprovados, 
para a análise do currículo:  
I – Estágio na área jurídica nos últimos 06 meses: até 1,0 ponto;  
II – Participação em congressos, eventos científicos e seminários no âmbito do 
Direito: até 2,0 pontos, atribuindo-se 0,4 a cada certificado apresentado 
limitados a 5 (cinco)  
III – Apresentação de trabalhos, pôsteres, artigos ou resumos em congressos, 

eventos científicos e seminários no âmbito do Direito: até 3,0 pontos, atribuindo-

se 0,6 a cada certificado apresentado limitados a 5 (cinco). 

4.3 O resultado final será obtido através da soma de cada um dos critérios de 
seleção, previstos no item 4.1.  
 
Resultado Final: AC + EP = MF  
AC = Análise de Currículo  
EP = Entrevista Pessoal  
MF = Média Final  
 

4.4 O(a) candidato(a) que não obtiver a nota igual ou superior a 5,0 (cinco) 

estará automaticamente desclassificado(a), sendo considerados aprovados 

aqueles que obtiverem nota superior e classificados e acordo com os critérios 

estabelecidos, respeitando-se, preferencialmente, a ordem de classificação. 

4.5 Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, 
sucessivamente, o(a) candidato(a) que tiver maior pontuação no currículo 
lattes. Persistindo o empate, terá preferência aquele com maior nota na 
entrevista., 
 
4.6 Embora a contratação seja de no máximo 4 (quatro) estagiários, 
gradativamente e de acordo com a disponibilidade da Instituição, serão 
considerados aptos os 10 (dez) primeiros classificados que, em razão de 
eventuais desligamentos ou término do contrato de estágio, poderão ser 
chamados independente de novo processo seletivo. 
 
5. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SELEÇÃO:  
 
5.1 A entrevista será em sala virtual, cujo link será enviado ao interessado pelo 
e-mail utilizado para encaminhamento dos documentos exigidos, ocasião na 
qual será informado data e horário para entrevista.  
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5.2. Banca de Seleção:  
 
Prof. Dr. Daniel Marques de Camargo - Coordenador do Curso de Direito da 
UNIFIO  
 
Prof. Dr. Washington Testa – Advogado e docente responsável pelo EAJ do 
Curso de Direito da UNIFIO  
 
Prof. Me. Fábio Pinha Alonso - Coordenador do NPJ do Curso de Direito da 
UNIFIO  
 
6. DO RESULTADO FINAL:  
 
O resultado final da seleção será divulgado no site www.unifio.edu.br.  
 
7. DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do Curso de Direito da UNIFIO.  
 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 O(a) candidato(as) aprovado(a) será convocado(a) em edital específico, 
obedecendo-se a ordem de classificação;  
 
8.2 O presente processo seletivo será válido por 24 (vinte e quatro) meses, 
período no qual os classificados poderão ser chamados de acordo com a ordem 
de classificação, podendo ser renovado por igual período mediante decisão da 
coordenação do Núcleo de Prática Jurídica.  
 

Ourinhos/SP, 18 de setembro de 2020. 

 

Fábio Pinha Alonso 

Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas 
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ANEXO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Processo de Seleção de Estagiário(a) Bolsista 
 

Nome: 
 

ID: 

Endereço: 
 

Bairro: Cidade:  
 

Cep: 

CTPS: (n.º e série) 
 

CPF: RG: 

Nacionalidade: 
 

Estado Civil: N.º de filhos 

Gênero:  masculino   feminino 

Nascimento: 
________/_________/___________ 

Tel. residencial Tel. celular 

WhatsApp: 
 

e-mail: 

Banco: 
 

Agência: Conta corrente: 

 

Declaro que as informações prestadas são expressões da verdade, responsabilizando-me 

integralmente por seu conteúdo. 

  


