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PROCESSO SELETIVO DA EMPRESA JÚNIOR ÁGORA - CONSULTORIA JURÍDICA 

 

EDITAL Nº. 03/2021 

 

A Ágora – Consultoria Jurídica torna público o processo seletivo destinado a recrutar 

e selecionar novos membros para o corpo da equipe, podendo participar os(as) alunos(as) 

do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

mediante as condições estabelecidas no presente instrumento. 

 

Em virtude do cenário mundial de proliferação do coronavírus (Covid-19), do 

aumento de casos no Brasil, e da suspensão do semestre presencial da UFERSA, a 

Ágora realizará o Processo Seletivo (2021) 100% online. Embora não seja um conceito 

novo, significa que todos os inscritos devem se habituar com a tecnologia, se adequando à 

nova realidade. 

O nosso objetivo é encontrar gente com alto potencial. Por isso, criamos um ProSel 

fora do comum. Queremos conhecer pessoas com extrema sinergia com os desafios que 

temos aqui na Ágora para começarem a trabalhar com a gente o quanto antes. Você topa 

participar dessa jornada? 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Sobre a “Ágora – Consultoria Jurídica” 

 

A Empresa Júnior do curso propõe-se a desenvolver e fomentar o empreendedorismo 

e a prática da consultoria jurídica no âmbito do Curso de Direito da UFERSA. A proposta é 

permitir que os discentes tenham um primeiro contato com a consultoria jurídica em áreas 

como o direito empresarial, o direito contratual e o direito tributário e demais ramos correlatos.  

Somos uma associação civil sem fins lucrativos, composta exclusivamente por alunos 

da graduação que atuam de forma voluntária. Para além do caráter formador, a Empresa 

Júnior, presta assessoria e consultoria jurídica em favor das empresas juniores da instituição 

e região, assim como para startups e empresas tradicionais. Aliado às atividades de 
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consultoria jurídica, também são discutidos estudos e atividades práticas nas áreas do direito 

e empreendedorismo, marketing, da gestão legal, da administração voltada para o mercado 

jurídico, dentre outras. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

Este edital tem por objetivo disponibilizar as informações necessárias para inscrição 

no processo seletivo 2021 da Ágora - Consultoria Jurídica. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

Serão oferecidas vagas na Empresa Júnior, sem número limite, e apenas estarão 

aptos para pleiteá-las através do processo seletivo os(as) candidatos(as) que cumprirem os 

seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – Ser estudante do Curso de Graduação em Direito da UFERSA, regularmente 

matriculado entre o 1º (primeiro) e o 8º (oitavo) semestres no período letivo de 2020.2; 

II – Ter, no mínimo, 12 (doze) horas semanais disponíveis para a execução das 

atividades; 

III – Submeter-se às etapas de seleção, sendo aprovado em todas elas. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período compreendido 

entre 01 a 09 de abril de 2021, mediante preenchimento do formulário de inscrições do 

Google Forms, no seguinte endereço eletrônico:   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_8E75O0cs3h-5ywl4LDOqyfTcXNKEJ-

LjAQJRYA_xvFGEQA/viewform 
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5. DAS ETAPAS 

 

O processo será composto por 06 (seis) etapas sucessivas: 

 

5.1 Inscrição via formulário e envio de vídeo de apresentação pessoal. 

5.2 Dinâmica em grupo. 

5.3 Entrevista individual com o candidato. 

5.4 Resultado parcial. 

5.5 Programa Trainee. 

5.6 Resultado final. 

 

A presença do(a) candidato(a) nas etapas 5.2, 5.3 e 5.5 é obrigatória, sendo 

automaticamente desclassificado os que não estiverem presentes nessas. 

 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 Inscrição via formulário e envio de vídeo de apresentação pessoal:  

 

6.1.1. O preenchimento incompleto e/ou irregular do formulário acarretará na não 

homologação da inscrição do(a) candidato(a). 

6.1.2. O(a) candidato(a) deverá, ainda, anexar um vídeo curto de até 2 (dois) minutos, 

com uma apresentação pessoal nos contando a SUA HISTÓRIA. 

Acreditamos que refletir sobre sua própria vida é fundamental para que você seja 

capaz de buscar a excelência. Reconhecer suas origens, conquistas, aprendizados e 

fracassos podem te impulsionar a um grau elevado de conhecimento e te proporcionar voos 

cada vez mais altos. E aqui na Ágora, o que a gente mais quer é que você chegue lá! 

6.1.3. O vídeo não possui caráter eliminatório ou classificatório e a Comissão 

Avaliadora não atribuirá nota. O objetivo é te ajudar a mapear os principais acontecimentos 

da sua vida e nos auxiliar a refletir se o seu perfil dá “match” com a nossa Empresa. E lembre-

se da dica mais importante: seja você mesmo(a)! 
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6.2 Dinâmica em grupo. 

 

6.2.1. A dinâmica em grupo com todos os candidatos, a ser realizada no dia 14 de 

abril de 2021, com duração média de 3 (três) horas. 

6.2.2. A dinâmica se dividirá em três momentos:  

i. Apresentação sobre o Movimento Empresa Júnior,  

ii. Apresentação institucional da Ágora e  

iii. Desafios do dia a dia da EJ (resolução de case). 

6.2.3. O horário e link da dinâmica serão previamente informados aos(às) 

candidato(as) classificados(as), exclusivamente por e-mail. 

6.2.4. À dinâmica será atribuída pontuação de 0 a 10, conforme avaliação feita pelos 

membros da Comissão Avaliadora, sendo levados em consideração os seguintes critérios: 

linguagem, trabalho em equipe, postura e capacidade argumentativa e negocial do(a) 

candidato(a). 

 

6.3 Entrevista individual com o candidato 

 

6.3.1. Entrevista individual com o candidato, a ser realizada entre os dias 15 e 16 de 

abril de 2021, nos horários matutinos e/ou vespertinos, com duração média, por candidato, 

de 15 (quinze) minutos. 

6.3.2. As datas, horários e links das entrevistas individuais serão previamente 

informadas aos(às) candidato(as) classificados(as), exclusivamente por e-mail. 

6.3.3. Às entrevistas individuais serão atribuídas pontuação de 0 a 10, conforme 

avaliação feita pelos membros da Comissão Avaliadora. 

 

6.4 Resultado parcial 

 

A nota do(a) candidato(a) será o resultado da média aritmética das notas da dinâmica 

em grupo e da entrevista individual. Somente os candidatos com média igual ou superior a 

7,0 (sete) seguirão para o Programa Trainee. 
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Os candidatos aqui aprovados assinarão um TERMO DE VOLUNTÁRIADO para 

participar da próxima etapa e receber os certificados pelas formações. 

 

6.5 Programa Trainee 

 

6.5.1. O objetivo do Programa Trainee da Ágora - Consultoria Jurídica é treinar os 

candidatos nos diversos setores da empresa. Dessa forma o candidato terá uma boa 

oportunidade de aprendizado profissional e das áreas do direito empresarial, direito 

contratual, direito tributário, direito e empreendedorismo, gestão, marketing, administração 

voltada para o mercado jurídico, dentre outras.  

6.5.2. O programa também proporcionará um melhor entendimento sobre as funções 

da empresa, as áreas de atuação, auxiliando os candidatos na escolha da área que desejam 

atuar. 

6.5.3. Durante o Programa Trainee serão atribuídas pontuações de 0 a 10, conforme 

avaliação feita pelo Comissão Avaliadora, levando em conta os seguintes critérios: 

disponibilidade do(a) candidato(a), compromisso com a Empresa Júnior e com resultados, 

trabalho em equipe, iniciativa e proatividade, visão sistêmica, capacidade de antever 

problemas e propor soluções. 

6.5.4. As datas, horários e links das formações do Programa Trainee serão 

previamente informadas aos(às) candidato(as) classificados(as), exclusivamente por e-mail. 

 

6.4 Resultado final 

 

A nota final do(a) candidato(a) será o resultado da média aritmética das notas da 

dinâmica em grupo, da entrevista individual e do programa trainee, levando em conta a 

participação e os critérios específicos de cada etapa.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. Os resultados parciais serão divulgados no dia 19 de abril de 2021. 

7.2. Os resultados finais serão divulgados no dia 31 de maio de 2021. 
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7.3. Os resultados dos(as) aprovados(as) nas etapas do processo seletivo, bem como 

o resultado final da concorrência, serão divulgados por meio de nossas redes sociais 

(@agora.ufersa), fórum do curso e por e-mail. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. A Comissão de Avaliação do processo seletivo regido por este edital será 

composta pelos membros ativos da Empresa Júnior. 

8.2. A Comissão de Avaliação reserva-se o direito de retificar as disposições deste 

edital por meio da publicação de regular ato de saneamento nos meios de comunicação 

disponíveis. 

8.3. As questões não previstas por esse edital serão dirimidas pela Comissão 

Avaliativa responsável. 

8.4. A inscrição no processo seletivo regido por este edital implica total aceitação das 

normas nele contidas. 

8.5. Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail 

agora.ufersa.prosel@gmail.com ou de nosso instagram @agora.ufersa 

 

 

 

 

Mossoró/RN, 01 de abril de 2021. 

Ágora - Consultoria Jurídica 


