NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
FACULDADE DE DIREITO
INSTITUTO METODISTA GRANBERY
PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO – PAE
EDITAL 2018.1
O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do Instituto Metodista Granbery torna público que
estarão abertas, de 14 à 18 de maio de 2018, as inscrições dos interessados em participar do Programa de
Apoio ao Egresso (PAE).
O Programa de Apoio ao Egresso (PAE) tem como objetivo oferecer apoio e acompanhamento técnico ao
recém formado bacharel em Direito, permitindo-lhe a continuidade do desenvolvimento de sua prática
profissional, ampliando sua experiência jurídica e, por conseguinte, sua capacidade de atuação no mercado de
trabalho.
Poderá inscrever-se no Programa apenas o egresso da Faculdade de Direito do Instituto Metodista Granbery,
no período de até dois anos da data de sua colação de grau, aprovado no exame da Ordem dos Advogados do
Brasil e regularmente inscrito perante referida instituição, com inscrição e certificação digital para atuação no
PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas para a participação no Programa.
A seleção contará com duas etapas:
1ª fase – prova escrita: elaboração de peça processual baseada em caso apresentado, podendo este versar
sobre temática cível, previdenciário, consumidor, família ou trabalhista, conforme Anexo a este edital;
2ª fase – prova oral/entrevista: arguição oral de tema relacionado à prática jurídica das áreas temáticas
cobradas na 1ª fase e entrevista.
A 1ª fase será realizada no dia 22 de maio (terça-feira), das 10:00h às 13:00h, nas dependências da Faculdade
Metodista Granbery, em local a ser designado pela Secretaria das Coordenações.
A 2ª fase será realizada no dia 24 de maio (quinta-feira), das 15:00h às 18:00h, nas dependências da
Faculdade Metodista Granbery, em local a ser designado pela Secretaria das Coordenações.
Será aprovado o egresso que obtiver nota mínima de 7,0 (sete) em ambas as fases, respeitada, para
participação no programa, a classificação dos candidatos e o número de vagas oferecidas.
As inscrições serão feitas na secretaria do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do Instituto
Metodista Granbery (Rua Sampaio, n. 121, Granbery), de segunda a sexta, das 13:00 às 19:00.
O resultado da seleção será divulgado até o dia 25 de maio e estará disponível no Núcleo de Prática Jurídica e
na Secretaria das Coordenações.
O egresso poderá permanecer vinculado ao Programa por 1 (um) ano, podendo haver renovação por mais 1
(um) ano, a critério da coordenação.
O egresso deverá cumprir uma carga horária de 5 (cinco) horas por semana, devendo-se vincular a um dos
plantões oferecidos para o cumprimento do programa de apoio.
As atividades terão início no dia 02 de junho de 2018, considerando-se o dia de plantão do professor
orientador.
A escolha dos horários disponibilizados para o cumprimento do programa respeitará a ordem de classificação
dos candidatos aprovados no processo de seleção.
A responsabilidade pelo pagamento da anuidade da OAB, manutenção de token para processo eletrônico e de
impostos e taxas aplicáveis ao profissional liberal prestador de serviços, inclusive ISSQN, é de integral e
exclusiva responsabilidade do voluntário.

