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EDITAL N.º 01/2020- NEDDIJ 

Programa “UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS” 

Subprograma “INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS” 

 

A Coordenadora do NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (NEDDIJ) – vinculado ao Programa de Extensão 

Universitária “ UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS” e Subprograma “ INCLUSÃO 

E DIREITOS SOCIAIS”, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, no Estado do 

Paraná, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS e 

 

Considerando o Edital nº 01/2017, divulgado pela Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 

a Coordenadoria de Ensino Superior, a Unidade Gestora 

do Fundo Paraná e a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon. 

 

RESOLVE 

 

TORNAR PÚBLICA A SELEÇÃO DE BOLSISTA RECÉM-FORMADO NA 

ÁREA DE DIREITO PROVENIENTE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, PARA 

ATUAR POR PRAZO DETERMINADO COMO BOLSISTA EXTENSIONISTA, 

NO PROJETO "NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE" (NEDDIJ), COORDENADO PELA PROF.ª DR.ª 

ELIZÂNGELA TREMÉA. 

 

1. Quanto à vaga para Bolsista Recém-Formado: 

 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga de 

bolsista advogado recém formando, para atuar em atividades extensionistas no 

período de 01/04/2020 à 30/06/2020, sendo prorrogável até dois anos. 
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Art. 1º - O bolsista advogado aprovado no processo de seleção previsto neste 

edital, desempenhará suas funções cumprindo carga horária de 08 (oito) horas 

diárias e 40 (quarenta) horas semanais, recebendo bolsa no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) mensais. 

 

Art. 2º - O bolsista advogado desenvolverá as atividades abaixo descritas, sob a 

orientação do Coordenador do Projeto: 

I - Intervir administrativa ou judicialmente na defesa dos direitos individuais e 

coletivos das crianças e adolescentes, prestando assistência jurídica gratuita a 

adolescentes a quem se atribua a prática de atos infracionais, analisando autos de 

processos judiciais e administrativos, assim como elaborando peças jurídicas, 

participando de audiências judiciais, atendendo e orientando a clientela do Projeto; 

II - Realizar trabalhos de pesquisa e jurisprudência, assim como estudos teóricos e 

práticos, visando a ampliação de conhecimentos na área de proteção e defesa de 

direitos da criança e do adolescente carente, residentes na Comarca de Marechal 

Cândido Rondon/PR; 

III - Produzir, apresentar e publicar trabalhos relacionados à área de atuação do 

Projeto; 

IV - Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto ao Coordenador 

do Projeto, para o bom desenvolvimento do mesmo, inclusive na orientação dos 

acadêmicos bolsistas. 

 

Art. 3º - Poderão inscrever-se no processo de seleção à vaga de bolsista advogado, 

candidatos formados em direito, em Instituições de Ensino Superior Públicas, desde 

que preencham os seguintes requisitos: 

 

I - Graduados há, no máximo 03 (três) anos, a contar da data de sua colação de 

grau; 

II - Não possuir qualquer vínculo empregatício; 
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III - Não receber qualquer tipo de bolsa; 

IV - Habilitação para a advocacia, com a devida inscrição na OAB e habilitação para 

atuar junto ao processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no 

momento da contratação. 

 

Art. 4º - São documentos exigidos para inscrição: 

I - Preenchimento de requerimento de inscrição, anexando fotocópia dos seguintes 

documentos: 

a. Diploma e histórico da Graduação;  

b. Carteira de Identidade; 

c. Curriculum cadastrado na plataforma Lattes, documentado;  

d. Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 3º, incisos II e III; 

II - Foto 3 x 4 recente. 

 

2. Das inscrições: 

 

Art. 5º - As inscrições deverão ser feitas diretamente no NEDDIJ, da UNIOESTE - 

Campus de Marechal Cândido Rondon, no período de 20/02/2020 à 12/03/2020, no 

horário das 13h00 às 17h00, mediante apresentação da documentação exigida, 

além do formulário de inscrição preenchido. 

Parágrafo único. Não haverá taxa de inscrição. 

 

3. Das provas: 

 

Art. 6º - Os candidatos devidamente inscritos ficam convocados para o processo 

seletivo a se realizar no dia 16 de março de 2020, a partir das 13:00 horas, na 

Sala 52 do Bloco 2 (dois), que consistirá em: 

I - Prova escrita que valerá 6,0 pontos; 

II - Análise de Curriculum Lattes que valerá 2,0 pontos; 

III - Entrevista que valerá 2,0 pontos. 
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§ 1º - A prova escrita do candidato à vaga de bolsista recém-formado do curso de 

Direito consistirá em prova escrita a respeito dos procedimentos administrativos e 

judiciais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações correlatas 

além dos recentes entendimentos jurisprudenciais atinentes à área da criança e do 

adolescente e rede de proteção. A prova será realizada sem nenhuma consulta. 

§ 2º - Na análise do Curriculum Lattes será considerada a participação do recém-

formado em projetos de extensão universitária e a produção científica. 

 

Art. 7º - A prova escrita terá duração de 02h (duas horas). 

§ 1º - Os candidatos deverão comparecer no dia da prova portando sua Carteira de 

Identidade, com, no mínimo, 15 (quinze) minutos de antecedência sendo vedado o 

ingresso, em qualquer hipótese, após o horário estipulado. 

§ 2º - Será excluído do processo de seleção o candidato que: 

I – For surpreendido, durante a realização da prova, conversando com outros 

candidatos ou utilizando livros, notas ou impressos não permitidos; 

II – Ausentar-se do local da prova sem autorização e acompanhado dos 

responsáveis pelo processo de seleção. 

 

Art. 8º - O candidato que não obtiver a nota igual ou superior a 4,0 (quatro) na prova 

escrita, estará automaticamente desclassificado. 

   

Art. 9º - A entrevista será realizada no dia 16 de março de 2020, na sala do 

NEDDIJ, logo após a prova escrita, obedecendo a ordem alfabética dos candidatos 

inscritos ou a medida do término da prova.  

Parágrafo único. O candidato que ao ser chamado não se apresentar, será 

desclassificado. 

 

Art. 10 - Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que tiver maior produção científica. 
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4. Do resultado final: 

 

Art. 11 - A relação dos candidatos aprovados constará de Edital a ser fixado em 

mural do Curso de Direito, a porta e a página de “Facebook” do Neddij, a partir do 

dia 20 de março de 2020. 

 

5. Dos recursos: 

 

Art. 12 - Não caberá recurso contra a decisão proferida pela Comissão da Seleção, 

uma vez que esta é uma seleção para bolsista. 

 

6. Do início das atividades: 

 

Art. 13 – O candidato selecionado em 1º (primeiro) lugar deverá se apresentar no 

NEDDIJ no dia 30 de março de 2020, às 13:00 horas, para orientações gerais e 

específicas, bem como para apresentação da documentação necessária para a 

posterior assinatura do Termo de Compromisso, e iniciar suas atividades no núcleo 

em 01/04/2020. 

 

Art.14 – As atividades destinadas à vaga iniciarão a partir da regularização de sua 

situação administrativa, não podendo ser superior a 15 dias após a divulgação do 

resultado final. 

 

Art. 15 – Fica condicionado o preenchimento e regularização da vaga deste edital à 

aprovação e homologação da proposta de projeto do NEDDIJ e assinado o termo de 

parceria pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a 

Coordenadoria de Ensino Superior, a Unidade Gestora do Fundo Paraná e a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, 

nos termos do Edital n. 01/2017-SETI.  
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Marechal Cândido Rondon/PR, 19 de fevereiro de 2020. 

  

 

ELIZÂNGELA TREMÉA  

COORDENADORA DO NEDDIJ 
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ANEXO I 

Edital nº 01/2020 - NEDDIJ 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

N. ________ 

 

Nome do Candidato: __________________________________________________. 

Curso: ________________. Universidade: _________________________________. 

Data de Colação de Grau: __________ (somente para recém-formados). 

Endereço residencial: _________________________________________________. 

Complemento: _______________________. Bairro: _________________________. 

Cidade: ___________________________________________. Estado: __________. 

CEP: ______________________.  

Telefone para contato: (____) _________________ e (____) _________________. 

E-mail: _________________________________@__________________________. 

 

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do EDITAL Nº 01/2020 

– Subprograma: Inclusão de Direitos Sociais; Programa de Extensão Universitária: 

Universidade Sem Fronteiras. 

 

DECLARO AINDA QUE NÃO POSSUO QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

OU RECEBO QUALQUER ESPÉCIE DE BOLSA. 

 

Marechal Cândido Rondon/PR, _______ de ____________________ de 2020. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 

___________________________________________________________________ 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO N.º: _________. 
Nome do Candidato: __________________________________________________. 
Data: ________________________________. 


