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O GRUPO ESTUDANTIL DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL 

DO UNI-RN (GEAME/UNI-RN), no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

estabelece o seu Regimento Interno (Anexo um), faz saber que será realizado 

PROCESSO SELETIVO, visando ocupação de 5 (cinco) vagas referentes ao quadro 

de membros ordinários.  

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

A. O processo seletivo será regido pelas regras do presente edital.  

B. O processo seletivo será realizado na cidade de Natal-RN. 

C. O processo seletivo é restrito a alunos do terceiro ao oitavo período de qualquer 

curso do Centro Universitário do Rio Grande do Norte.  

D. O candidato portador de necessidade especial que necessitar de qualquer tipo de 

atendimento diferenciado para a realização das etapas desse Processo Seletivo, 

deverá solicitá-lo no ato da inscrição, anexando à ficha de inscrição 

requerimento explicitando o tipo de atendimento diferenciado e laudo médico 

que o justifique. 

E.  A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

F.  Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais terão assegurados o pleno 

exercício dos direitos, desde que compatíveis com as atribuições técnicas, físicas 

e psicológicas do cargo.  

 

II. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO  

G. As inscrições serão realizadas nos dias úteis, no período de 13 a 15 de agosto, na 

modalidade presencial.  

H. A inscrição será realizada em posto fixo instalado no corredor de Direito do 

UNI-RN nos períodos matutino e vespertino.  

I. Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição 

e entregar os seguintes documentos: cédula de identidade, comprovante de 
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vínculo na instituição de ensino (oficial dado pela instituição ou página do 

sistema virtual) e carta motivacional impressa.  

J. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos.  

K. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a comissão organizadora do processo 

seletivo o do direito de excluir aquele que não preencher o formulário de forma 

completa, correta e legível. 

L. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente 

ao estabelecido neste Edital. 

M.  Os candidatos que não apresentarem os documentos exigidos e não atenderem 

os requisitos constantes deste edital e seus anexos não terão pontuação no item 

correspondente.  

N. Na inscrição o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos 

pré-requisitos sem os quais não terá sua inscrição no Processo Seletivo acatada 

ou validada.  

O. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado nos locais de realização de cada etapa desse Processo Seletivo. 

 

III. DO PROCESSO SELETIVO 

P. O presente processo seletivo compreenderá as seguintes etapas e fases, todas de 

caráter eliminatório/classificatório:  

i) Carta de motivação; 

ii) Prova Escrita; 

iii) Entrevista presencial.  

Q. Carta de motivação: o candidato deverá redigir uma carta motivacional em 

língua portuguesa formal com no mínimo 15 linhas e deverá entrega-la a 

comissão organizadora no ato da inscrição.  

R.  Prova escrita: o candidato será submetido a uma prova escrita de caráter 

subjetivo e deverá estudar os textos motivadores disponíveis em anexo ao 
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presente edital. Essa etapa será realizada no Centro Universitário do Rio Grande 

do Norte no dia 20/08/2018. 

S. Entrevista presencial: o candidato participará de uma entrevista com os membros 

da comissão organizadora deste processo seletivo. Nessa etapa, serão avaliadas 

as habilidades oratórias e a desenvoltura formal dos candidatos às vagas 

existentes. Essa etapa será realizada no Centro Universitário do Rio Grande do 

Norte no dia 23/08/2018. 

 

IV. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

T. A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente de pontos 

resultantes da soma dos pontos obtidos. 

U. A classificação resultante das avaliações descritas nos subitens R e S, será 

efetuada, mantendo-se a ordem decrescente obtida nas seleções, excluindo-se os 

candidatos desclassificados, em cada uma delas.  

 

V. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

V. Em caso de empate na etapa de avaliação escrita do Processo seletivo, terá 

preferência o candidato que, sucessivamente:  

i. possuir o maior tempo dentro da instituição, levando em conta a 

proporcionalidade entre o tempo de conclusão do curso e o período 

vigente.  

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

W. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo 

seletivo contidas nos Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados 

ou fornecidos diretamente ao candidato.  

X. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos 

os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo.  

Y. Este processo seletivo terá validade de 1 ano contada a partir da data da 

publicação da homologação de seu resultado podendo ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério do GEAME/UNNI-RN.  
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Z. O resultado do processo seletivo contendo os nomes dos candidatos aprovados 

será homologado e publicado no site do UNI-RN e nas redes sociais do grupo. 

AA. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de 

outra natureza, ocorridas no decorrer desse processo seletivo, mesmo que só 

verificada posteriormente, inclusive após a entrada em exercício no cargo, 

eliminará o candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de sua 

inscrição. 

BB. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 

respeito.  

CC. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO 1 – Textos motivadores para a realização da etapa escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, 07 de agosto de 2018.  
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ANEXOS 

 

 
















































