
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE 

INICIAÇÃO À PRÁTICA JURÍDICA CÍVEL 

 
 

Regulamento: 
 

1. Poderá candidatar-se à Iniciação à prática jurídica o(a) acadêmico(a) 

que preencher os seguintes requisitos: 

 Encontrar-se regularmente matriculado(a) no 2º período do no 2º 

semestre de 2019; 

 Ter sido aprovado nas disciplinas DIREITO CIVIL (PARTE GERAL 

DO CÓDIGO CIVIL I) e INTRODUÇÃO AO DIREITO I. 

 Ter boa conduta; 

 Possuir vocação para atendimento ao público; 

 Ser aprovado em entrevista. 

 Interessar-se pela realização de pesquisa; 

 Estar quite com a administração, com recibo de nada consta;  

 

2. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do Curso de 

Direito no período de 19 a 23 de agosto de 2019.  

 

3. O(A) candidato(a), após efetuar sua inscrição para esta seleção fica 

sujeito à concordância de todas as normas referentes ao exercício da 

respectiva atividade. 

 

4. A entrevista, alvo do presente Edital, será realizada em 28 de agosto 

de 2019, às 17 horas, no Núcleo de Práticas Jurídicas.  
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5. Só realizarão a entrevista os candidatos que estiverem devidamente 

aprovados nas disciplinas Direito Civil (parte geral do Código Civil I) e 

Introdução ao Direito I. 

 

6. As atividades do Projeto de iniciação à prática jurídica cível 

consistirão em acompanhamento aos grupos de alunos da disciplina 

Estágio Supervisionado I, com realização de atividades de apoio e sob 

a supervisão do(a) professor(a) titular da disciplina. 

 

7. Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas, sendo 03 para exercício às 

terças feiras, das 14 às 18 horas e 03 para exercício às quintas feiras, 

das 14 às 18 horas, em 04 datas pré agendadas pelo(a) professor(a) da 

disciplina, que serão previamente comunicadas aos alunos.  

 

8. No ato da inscrição, o aluno deverá indicar o dia da semana no qual 

prefere cursar a iniciação à prática jurídica – terça-feira ou quinta-feira. 

 

9. A aprovação na seleção para o Projeto de iniciação à prática jurídica 

terá validade de 01 (um) semestre letivo. 

 

10. O(A) candidato(a) selecionado(a) poderá ser dispensado(a) de suas 

atribuições e substituído(a) por outro(a) candidato(a) classificado(a), 

obedecendo a ordem de classificação, por vontade própria ou pelo fato 

de ter deixado de cumprir qualquer uma de suas atribuições. 

 

11. Ao término do exercício da atividade, o aluno selecionado receberá 

um certificado de participação no projeto, que conferirá 16 horas 

complementares. 

 

12. A realização do Projeto Iniciação à Prática Jurídica pelo aluno do 2º 

período em nenhuma hipótese substituirá à frequência ao atendimento 

no Núcleo de Práticas Jurídicas, quando este aluno cursar a disciplina 

Estágio Supervisionado I no 7º período. 

 

 



 

Calendário da Seleção para o Projeto Iniciação à Prática Jurídica 
 
Inscrições: de 19 a 23 de agosto de 2019. 
 
Entrevista: 28 de agosto de 2019, no Núcleo de Prática Jurídica. 
 
Resultado: 29 de agosto de 2019. 
 
Início das atividades: a partir de 03 de setembro, conforme o calendário 
apresentado ao aluno selecionado. 
 

 
Juiz de Fora, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Coordenadora do curso de Direito 

Profª.  Ma. Luciana Maciel Braga  

 

 

 __________________________________ 

Professora Titular do Núcleo Prática Jurídica Cível 

Profª.  Ma. Maria Amélia da Costa 

 


