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FACULDADE DE DIREITO 
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O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do Instituto Metodista 

Granbery torna público que estarão abertas, de 22 de novembro à 03 de 

dezembro de 2021, 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 conforme Anexo I 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 07 de dezembro de 2021 (terça-feira), das 

09:00h às 12:00h. 

 A 2ª fase será realizada no dia 08 de dezembro de 2021 (quarta-feira), das 

09:00h às 11:00h. 

A 1ª fase - prova escrita - será aplicada virtualmente através dos canais de 

atendimento do Núcleo de Prática Jurídica (WhatsApp: 32 2101-1809 e E-mail: 

npj@granbery.metodista.br) e comunicadas previamente aos inscritos. A 2ª fase – 

entrevista –será realizada nas dependências da Faculdade Metodista Granbery, no 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do Instituto Metodista Granbery 

(Rua Sampaio, n. 121, Granbery). 



  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 online através do envio do formulário contido no 

anexo II deste edital ao e-mail do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito 

do Instituto Metodista Granbery (npj@granbery.metodista.br), com o assunto 

Inscrição Programa de Apoio ao Egresso 2021. 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 10 de dezembro de 2021 

e estará disponível nas redes sociais da GRANJUR, 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 do Núcleo 
de Prática Jurídica do Instituto Metodista Granbery. 

 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 24 de janeiro de 2022, 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. 
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ANEXO I: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Direito Constitucional. 

Direito de Família: Casamento, regime de bens, alimentos, relação de filiação, 
poder familiar, tutela, curatela e adoção. 

Direitos Reais: Posse, propriedade, direitos reais em coisa alheia. 

Contratos: Teoria geral, contratos em espécie. 

Direito das Sucessões: Sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário e 
partilha.  

Direito civil, parte geral: Toda a matéria. 

Lei 8078/90: Código de Defesa do Consumidor. 

Lei 8069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Lei 11.340/06: Lei Maria da Penha. 

Lei 9099/90: Juizados Especiais. 

Direito Processual Civil: procedimento comum e do cumprimento de sentença; 

petição inicial (requisitos da inicial, pedido, emenda e indeferimento da inicial); 

contestação (regras básicas, preliminares de mérito; prazo); impugnação à 

contestação (hipóteses de cabimento); procedimentos especiais; processo de 

execução; recursos; apelação (hipóteses de cabimento; procedimento; prazo; efeitos 

da apelação; requisitos de admissibilidade); agravo de instrumento (hipóteses de 

cabimento; procedimento; prazo; requisitos de admissibilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO 

PAE 2021.2 

 

NOME: 

OAB: 

TEL: 

WHATSAPP: 

E-MAIL: 

DATA DA COLAÇÃO DE GRAU: 

  

Declaro pelo presente estar ciente do conteúdo do Edital do programa e a 
veracidade dos dados por mim informados. Estou ciente ainda que todo o contato 
com a instituição durante o processo seletivo será realizada de forma virtual, pelo 
que resta sob minha responsabilidade manter minhas informações de contato 
atualizadas. 

 

Juiz de Fora, __ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________ 

 


