EDITAL Nº 001, de 10 de janeiro de 2019.
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO
NO PROJETO “UPGRADE SAJ - DE FÉRIAS COM O SAJ”,
VINCULADO AO NUPPE (NÚCLEO DE PRÁTICA
PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO) DA FADISMA
O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria
(FADISMA), torna público a abertura do prazo para INSCRIÇÃO de
discentes para participarem do projeto acima destacado.
1. Objetivo
O objetivo do presente Edital é a seleção de discentes e para
atuarem de forma não remunerada no projeto “ UPGRADE SAJ - De férias
com o SAJ”, vinculado ao NUPPE (Núcleo de Prática Profissional e
Empreendedorismo) da FADISMA, em que os acadêmicos estudarão e
elaborarão peças processuais para utilização em processos reais
mantidos pelo Serviço de Assistência Jurídica, com a supervisão dos
Professores das disciplinas de Estágio Supervisionado III e IV, no período
compreendido entre 05/02/2019 e 21/02/2019, de terça-feira a quintafeira, pelo turno da manhã (09h-12h).
2. Inscrições
Os candidatos que atenderem os critérios de inscrição e seleção
deverão preencher Formulário de Inscrição disponível na Secretaria Geral
da FADISMA (conforme ANEXO I), em horário regular de expediente, de
17 de janeiro de 2019 a 23 de janeiro de 2019.
3. Vagas
Serão ofertadas 08 (oito) vagas para discentes do Curso de
Direito.
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4. Requisitos (Critérios de inscrição e de seleção)
Os(as) alunos(as) deverão estar regularmente matriculados nos
cursos da FADISMA e terem concluído com aprovação a disciplina de
Processo Civil I.
5. Obrigações e Atividades a serem desempenhadas
Serão exigidas dos candidatos selecionados as seguintes
responsabilidades:
 participar assiduamente das reuniões previstas no período
compreendido entre 05/02/2019 e 21/02/2019, de terça-feira a
quinta-feira (turno da manhã – 09h-12h);
 realizar estudos em grupo sobre os processos judiciais que vierem
a ser distribuídos entre os alunos, com a elaboração de minutas de
peças processuais com a orientação do professor coordenador do
NUPPE e do Prof. Daniel Scremin de Oliveira;
 atender aos clientes assistidos pelo SAJ caso necessário, com a
orientação do professor coordenador do NUPPE e do Prof. Daniel
Scremin de Oliveira.
6. Seleção
A seleção se dará através de uma entrevista, a ser realizada pelo
Coordenador do NUPPE e terá os mesmos parâmetros para todos os préselecionados, tais como: (a) a afinidade com os objetivos do projeto; (b)
o comprometimento com o desenvolvimento das atividades de graduação
e com as responsabilidades que serão exigidas de cada integrante; (c) a
disponibilidade para se dedicar às atividades. A entrevista terá peso 4,0.
Outrossim, a seleção dar-se-á com a elaboração de uma redação
de até 20 (vinte) linhas com o tema a ser informado no dia da prova com
peso 6,0.
A relação dos candidatos pré-selecionados, dos horários das
entrevistas e da sala de aula que ocorrerá a prova de redação será
publicada através de notícia no site da FADISMA, em 24 de janeiro de
2019.
As entrevistas ocorrerão no dia 25 de janeiro de 2019, das 9h às
10h e 50min, na FADISMA.
A prova de redação ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2019, das
11h às 12h.
A relação dos selecionados será divulgada através de notícia a ser
publicada no site da FADISMA em 28 de janeiro de 2019.
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7. Atividades e certificação
As atividades previstas neste Edital são de caráter não
remunerado e voluntário, e serão desenvolvidas de forma semanal no
período no período compreendido entre 05/02/2019 e 21/02/2019, de
terça-feira a quinta-feira (turno da manhã – 09h-12h) – exceto nos
feriados,
havendo.
Os
integrantes
que
cumprirem
com
as
responsabilidades elencadas no item 5 serão certificados com 45h
(quarenta e cinco horas) de ACG (Atividade Complementar de
Graduação).
Em caso de faltas, não superior a 02 (dois) dias, a certificação
será proporcional – 05h (cinco horas) por dia comparecido. Extrapolando
este número de faltas, o(a) acadêmico(a) não receberá certificação.
8.Casos Omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pelo Coordenador do
NUPPE, constituindo-se o Colegiado da graduação como instância de
recurso.
Santa Maria, 10 de janeiro de 2019.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha
Diretor Geral da FADISMA
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 001, de 10 de janeiro de 2019
Projeto “ UPGRADE SAJ – De férias com o SAJ” - NUPPE

Nome completo:
Matrícula:
Semestre:
Telefone:
E-mail:

Data:___ /01/2019 - Assinatura: _____________________________
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