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P
PROCESSO
O SELETIV
VO PARA ADMISSÃ
ÃO DE EST
TAGIÁRIO
OS DO NÚC
CLEO DE
ASS
SISTÊNCIA
A JUDICIÁ
ÁRIA DA F
FACULDA
ADE DE DIIREITO DE
E FRANCA
A – EDITA
AL
Nº 15/20177 DE 14 DE
E JUNHO DE
D 2017.
O Diretorr da Faculdaade de Direiito de Francca, Prof. Drr. Décio Anttônio Piola, no
uso ddas atribuiçções que lhe são confeeridas pelo art. 10, incciso XI, do Regimento
o Interno, com
fundaamento na Lei n. 11.788, de 25/09/2008
8, que disp
põe sobre o estágio do estudannte,
de
combbinada com
m os artigoss 75 e 89, do Regimeento Interno e conside
derando a necessidade
n
form
mação prelim
minar técniico-jurídicaa para o deesenvolvimento das aatividades do
d Núcleo de
Assisstência Judiiciária, torn
na público ppara conheccimento doss interessaddos, que se acham aberrtas
as innscrições doo Processo Seletivo paara Admissãão de Estag
giários para prestação de
d serviços de
assistência, de caráter
c
judicciário e de forma gratu
uita, aos carentes de reecursos finaanceiros, juunto
ao N
Judiciária da Faculd
Núcleo de Assistência
A
dade de Dirreito de Frranca, de acordo com as
instruuções abaixxo descritas::
I. DA
A COMISS
SÃO DO PR
ROCESSO
O SELETIV
VO
1. A Comissão do Processso Seletivo será presid
dida pelo Prof.
P
Dr. Joosé Sérgio Saraiva,
S
ViiceDirettor desta Insstituição, e composta ppor mais 3 (ttrês) professores indicaados pela Direção.
D
2. Caaberá à Com
missão providenciar a eelaboração, aplicação e fiscalização
ão das provaas.
3. A Comissão poderá valeer-se do auuxílio de tan
ntos professsores ou funncionários quantos vieer a
necessitar, devenndo apresen
ntar à Direçção, com anttecedência, relação doss nomes e taarefas que irão
desem
mpenhar.
II. D
DAS INSCR
RIÇÕES E DOS REQ
QUISITOS
1. Loocal e períoodo.
As innscrições seerão recebid
das no períoodo de 19 a 23 de junho
o de 2017 e deverão ser formalizaddas
mediiante o preeenchimento do formuláário dispon
nível no sitee da Faculddade de Direeito de Frannca
(http://www.direeitofranca.b
br).
ão.
2. Reequisitos paara inscriçã
2.1. S
Ser aluno reegularmentee matriculaddo na 3ª ou 4ª série da Faculdade
F
dde Direito de
d Franca.
2.2. Não ter sido retido em
e nenhum
ma série e não
n cursar nenhuma ddisciplina em
e regime de
dependência.
III. D
DO CALEN
NDÁRIO
Inscrrições
Publiicação das inscrições
i
in
ndeferidas
Prazoo para inteerposição dee recurso ccontra o
indefferimento da
d inscrição
Resuultado do Recurso
R
conttra o indefeerimento
da innscrição
Provva
Publiicação da liista dos classsificados
Prazoo para interpposição de recurso
Hom
mologação fiinal

19
1 a 23 de ju
unho de 20117
26
2 de junho de 2017
27
2 de junho de 2017
28
2 de junho de 2017
30
3 de junho de 2017, ddas 13h30 às
à 15h30, naa
Unidade
U
II
1º
1 de agosto
o de 2017
2 de agosto de 2017
8 de agosto de 2017

DO PROCE
ESSO SEL
LETIVO E D
DA CLASS
SIFICAÇÃ
ÃO
IV. D
1. O processo seeletivo consstará de duaas provas esccritas.
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2. As provas coompreenderrão: redaçãoo; prova ob
bjetiva de Língua
L
Portuuguesa com
m 10 questõões,
o
de Conhecimeentos Jurídiccos
compposta por grramática e interpretaçãão de textoss; e prova objetiva
com 10 questõess.
3. A prova de redação veersará sobrre tema de Conhecimeentos Geraiis e Jurídiccos e a proova
objettiva versaráá sobre tem
ma de Conhhecimentos Jurídicos, extraídos
e
doo conteúdo programáttico
dos P
Planos de Ensino
E
das disciplinas constantes da grade curricular atté o primeirro semestre da
terceeira série doo Curso Superior de Graaduação em
m Direito da Faculdade de Direito de
d Franca.
4. N
Não será permitida qu
ualquer forrma de co
onsulta, nem
m porte dee qualquerr equipamento
eletrôônico.
5. Ass duas provas serão apllicadas na m
mesma data, conforme cronogramaa estabeleciido no Item
m III
destee Edital, no prédio da Faculdade
F
dde Direito, na
n Av. Majo
or Nicácio, nn. 2305, Un
nidade II, neesta
cidadde, em sala((s) relacionaada(s) no m
mural.
6. N
Na avaliaçãoo da provaa de redaçãão levar-se--á em conta a argumeentação e o domínio do
vernááculo pelo candidato,
c
além
a
de sua capacidadee em interprretação de teextos.
7. Oss candidatoss deverão estar presenttes no local das provas no mínimoo 30 (trinta) minutos anntes
do innício.
8. A cada uma das provas será atribuuída uma no
ota, na escala de zero a dez e, em
m seguida, será
s
extraaída a médiaa aritméticaa, que constiituirá o resu
ultado final do processoo de avaliaçção.
9. Ass provas serrão eliminattórias, consiiderando-see aprovado o candidato que obtiverr nota iguall ou
superrior a 6 (seiis), observad
da a ordem classificató
ória.
10. T
Todos os cáálculos serão
o consideraados até a teerceira casa decimal, arrredondando-se o núm
mero
para cima, se o algarismo
o na terceiira casa deecimal for igual ou su
superior a 05
0 (cinco) ou
desprrezando-se,, se for inferrior.
11. O
Ocorrendo empate
e
na média
m
aritm
mética final, resolver-see-á a classifficação, seg
gundo critérrios
sucesssivos, em favor
f
daqueele que:
11.1.. tenha obtiddo a maior média
m
na prrova de redaação;
11.2.. tenha a maaior média no
n históricoo escolar, atéé o ano letiv
vo de 2016;;
11.3.. tenha obtiddo a maior média
m
na prrova objetiv
va de Línguaa Portuguessa.
DAS VAGA
AS E DO CR
RITÉRIO D
DE PREEN
NCHIMEN
NTO
V. D
1.Serrão abertas 5 (cinco) vaagas de estáágio para o Núcleo
N
de Assistência
A
Judiciária.
2. O presente prrocesso seletivo tem vaalidade imprrorrogável de
d 12 (doze)) meses.
3. O
Os candidatoos aprovad
dos para o preenchimeento das vagas constaantes deste Edital, serão
classsificados em
m uma únicaa lista, que sserá impreteerivelmente utilizada paara a contraatação.
4. Occorrendo a vacância de
d novas vaagas, a critéério, conven
niência e neecessidade do Núcleo,, as
contrratações doos estagiáriios serão rrealizadas diretamentee pela coor
ordenação do
d Núcleo de
Assisstência Judiiciária, segu
uindo a ordeem de classiificação da lista.
5. Ass atividadess de estágio do Núcleo de Assistên
ncia Judiciárria serão cuumpridas em
m dois níveiss:
5.1. E
Estágio I – Atendiment
A
to Preliminaar – Apoio//Triagem
5.2. E
Estágio II – Atendimen
nto Jurídicoo – Prática Processual
P
6. O estágio no Núcleo
N
de Assistência
A
Judiciária será
s iniciado
o pelo Estággio I.
7. O período do
d contrato
o será de 6 (seis) meeses, prorro
ogável porr igual perííodo, sendoo a
prorrrogação vinnculada à necessária
n
aavaliação, a ser realizaada pela cooordenação do Núcleo de
Assisstência Judiiciária, em relação a ddesempenho
o, comprom
metimento, ppontualidade e frequênncia
do esstagiário, asssegurada a ampla defeesa.
8. Oss alunos quue estiverem
m cursando a quinta sérrie durante o período ddo contrato de estágio ou
na lista classificcatória, obrrigatoriamennte, terão os
o seus conttratos finaliizados no mês
m de agossto,
indeppendentemeente do mom
mento em quue foi convocado.
VI. D
DA DIVUL
LGAÇÃO DOS
D
RESU
ULTADOS
1. A lista de cllassificação
o final dos aprovados, em ordem
m decrescent
nte de ponto
os alcançaddos,
elaboorada pela Comissão do
d Processoo Seletivo, será encam
minhada ao diretor da Faculdade de
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Direiito para hom
mologação e publicaçãão no murall principal e no site daa Faculdadee de Direito de
Francca.
VII. DOS REC
CURSOS
azo de 24 (v
vinte e quattro)
1. O candidato poderá inteerpor recursso, com efeito suspensivo, no praz
horass, contadass da data da
d publicaçção do ind
deferimento da inscriçção, publicaado no muural
princcipal e no siite da Faculldade, com as devidas justificativaas, devendoo a Comissãão do Processo
Selettivo analisa-lo e decidi-lo em iguaal prazo.
2. D
Do resultadoo das provaas escritas caberá inteerposição de recurso, no prazo de
d 24 (vintee e
quatrro) horas, contadas
c
a partir
p
da resspectiva pub
blicação no site oficiall da Faculdade de Direeito
de Frranca, confoorme cronog
grama estabbelecido no Item III.
3. O recurso, dirrigido ao Prresidente daa Comissão
o do Processso Seletivo,, deverá ser protocolizaado
na C
Coordenadorria Pedagóg
gica e conterr a qualificaação do can
ndidato, o coorresponden
nte númeroo de
inscrrição, a moodalidade de
d prova a que se refere,
r
a in
ndicação daa parte imp
pugnada e os
fundaamentos de sua pretenssão, nos term
mos deste Edital.
E
4. Nãão serão adm
mitidos recu
ursos sem a assinatura do candidatto.
5. Um
ma vez adm
mitido, o recurso será suubmetido à Comissão do
d Processoo Seletivo paara decisão..
MISSÃO
VIIII. DA ADM
e
será de até 6 (seeis) meses, podendo seer prorrogad
do apenas uma
u
1. O prazo de duuração do estágio
o, nos termoos do item 5.
5 VII, destee edital, asseegurada a ampla
a
defesaa.
únicaa vez, por iggual período
2. D
Durante o período
p
de estágio, o aluno dev
verá observaar as norm
mas legais, regimentaiss e
regullamentares que disciplinam o estáágio, bem como
c
cumprrir todas as determinaçções, direta ou
indirretamente em
manadas daa Coordenaçção do Núclleo de Assisstência Judicciária.
3. A jornada sem
manal de trrabalho seráá de 4 (quattro) horas diárias,
d
de ssegunda a sexta-feira, das
d
13h ààs 17h.
4. O estagiário receberá peela jornada de trabalho
o descrita no
n item acim
ma o valor de R$ 567,00
(quinnhentos e seessenta e sette reais).
5. O aluno ao ser
s convocado deverá aapresentar-sse no dia e hora indicaado pela Co
oordenação do
uintes docum
mentos:
Núclleo de Assisstência Judiciária muniido dos segu
• Documeentos pessoaais – RG e C
CPF;
• Comprovvante de ressidência;
• Uma fotoo 3x4;
• Número da conta co
orrente no B
Banco do Brrasil ou CEF
F, em nomee do estagiárrio.
IX. D
DAS DISPO
OSIÇÕES FINAIS
1. As atividades desenvolv
vidas pelos alunos pod
derão ser co
omputadas para as ho
oras de estáágio
curriicular superrvisionado, a critério ddo Coordenaador e dos docentes qu
que integram
m o Núcleo de
Prátiica Jurídica..
2. Caaso as ativiidades de Assistência
A
JJudiciária gratuita,
g
dessenvolvidass pelos alun
nos, não sejam
compputadas com
mo horas de
d estágio ccurricular supervisiona
s
ado, poderãão ser com
mputadas como
atividdades compplementaress, a critério do Coorden
nador e doss docentes qque integram
m o Núcleoo de
Prátiica Jurídica..
3. Nãão serão pubblicadas as notas dos ccandidatos reprovados,
r
cabendo à Faculdade disponibilizzar,
indivvidualmentee e em temp
po oportuno , o acesso a tais notas.
4. Oss prazos obeedecerão ao
o cronogram
ma constantee do Item III deste Edittal.
5. Considerandoo que as atividades
a
ddo Núcleo de Assistên
ncia Judiciáária, acomp
panham o ano
a
judicciário, o esttagiário gozzará férias eem dois perríodos: 15 (quinze) diaas em julho e 15 (quinnze)
dias em dezembbro ou janeirro, organizaadas pela co
oordenação do Núcleo dde Assistên
ncia Judiciárria.
6. O estagiário, no período de provas bbimestrais, fará jus à reedução pelaa metade da carga horárria,
organnizada pela Coordenaçção do Núcleeo de Assisstência Judicciária.
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7. O aluno se compromete
c
erá com as regras do Estágio meediante a aassinatura do
d Contrato de
Estággio.
8. Oss casos omiissos serão resolvidos pelo Conseelho Departtamental daa Faculdadee de Direito de
Francca.
9. Toodas as publicações serrão feitas noo mural prin
ncipal (defrronte à Secrretaria da Unidade
U
I) e no
site w
www.direitoofranca.br
Franca, 14 de junho dde 2017.
Prof. Dr. Décio Antôônio Piola
Diretor

