
 
 

 

EDITAL - PROCESSO SELETIVO 2018 
 

 

A Comissão da V Semana Jurídica do UNI-RN, torna público o edital do 

Processo Seletivo para novos membros, estabelecendo para tanto, normas 

relativas à supracitada seleção. 

 

 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

I. A presente seleção será regida por este edital e executada pela Comissão 

Organizadora da Semana Jurídica do Centro Universitário do Rio Grande do 

Norte (UNI-RN); 

 
II. O presente projeto posto em seleção trata-se de um trabalho voluntário; 

 

 
III. A seleção ocorrerá nas instalações do Centro Universitário do Rio Grande 

do Norte (UNI-RN), localizado na Rua Prefeita Eliane Barros, 2000, Tirol – 

CEP: 59014-545 – Natal/RN. 

 
II - DOS REQUISITOS 

 

I. Para concorrer às vagas dispostas neste edital, o candidato deverá 

preencher os seguintes requisitos: 

 
a) Ser estudante, devidamente matriculado, do curso de graduação em Direito 

do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), 

b) Cursando até o 3° ano do curso de Direito. 
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III - DAS VAGAS 

 

I. A seleção visa o provimento de 04 (quatro) vagas de imediata convocação 

para formação do corpo da comissão, com possível formação de cadastro 

reserva. 

 
IV- DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

I. Caberá aos Membros selecionados, o exercício das seguintes obrigações: 

 

a) Engajamento efetivo nas atividades selecionadas; 

b) Atuação, compromisso nas reuniões e disponibilidade de tempo. 

 

 
V– DAS INSCRIÇÕES 

 
I.  Estará inscrito no certame o candidato que encaminhar, no período de 20  

a 25 de Abril de 2018, e-mail para o endereço eletrônico sjunirn@gmail.com 

contendo o nome completo, matrícula, telefone e e-mail. 

 
 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

 

 
I. A seleção ocorrerá no dia 27 de abril de 2018 (sexta-feira) no Centro 

Universitário do Rio Grande do Norte, das 15h às 17h. 

II. Para fins de avaliação do candidato será realizada entrevista pela Comissão 

Organizadora da Semana Jurídica do Centro Universitário do Rio Grande do 

Norte (UNI-RN). 

 
VII – CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
 

I. Terá preferência para ocupação da vaga os discentes matriculados nos 

períodos iniciais do curso de Direito; 

II. O discente com maior disponibilidade de horário. 
 
 

 

2 

mailto:sjunirn@gmail.com


 

VIII – DO RESULTADO 

 
 

I. O resultado da seleção será divulgado na data provável de 30 de abril de 

2018 nos canais de comunicação da Semana Jurídica e do Centro Universitário 

do Rio Grande do Norte (UNI-RN), como também, será encaminhado e-mail para 

os candidatos aprovados. 

II. Os casos omissos neste edital serão decididos pela atual comissão 

organizadora. 

 
 

IX – CRONOGRAMA 
 
 
 

 
 

INSCRIÇÕES 

20 a 25/04 

Enviar e-mail para o endereço 

eletrônico sjunirn@gmail.com 

contendo o nome completo, 

matrícula, telefone e e-mail. 

 
PROCESSO SELETIVO 

27/04 

A seleção ocorrerá no Centro 

Universitário do Rio Grande do 

Norte, das 15h às 17h. 

 
 
 

 
RESULTADO 

30/04 

Nos canais de comunicação da 

Semana Jurídica e do Centro 

Universitário do Rio Grande do Norte 

(UNI-RN), como também, será 

encaminhado e-mail para os 

candidatos aprovados. 

 
 

 

Atenciosamente, 
Comissão Organizadora da V Semana Jurídica do UNI-RN 

 
 

Natal/RN, 20 de abril de 2018. 
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