
 

EDITAL N. 01/2018 

 

A SanFran Jr. é a empresa júnior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo 

como missão incentivar o crescimento pessoal, acadêmico e profissional de seus membros para 

irradiar o conhecimento adquirido com o intuito de retribuir à sociedade o que dela recebemos. 

Nos dedicamos a uma variedade de projetos, que vão desde grupos de estudos internos (organizados 

por e para os próprios membros) e externos (organizados com os professores do Departamento de 

Direito Comercial da Faculdade) a eventos e atividades externas, como a Semana do Estágio e o 

Congresso Acadêmico.  

Realizamos também, com a colaboração de nossos escritórios parceiros, consultorias jurídicas pro 

bono para entidades do Terceiro Setor (como ONGs, empresas júniores e centros acadêmicos de 

outras Faculdades), além de nos dedicarmos a uma série de outros projetos de responsabilidade 

social (como a Doação de Sangue, doações de livros, roupas e alimentos). Nos dividimos em cinco 

Diretorias, além da Presidência: Projetos, Responsabilidade Social, Recursos Humanos, 

Comunicação e Financeiro. 

Sendo assim, a SanFran Jr., por intermédio de sua Diretoria, no uso de suas atribuições estatutárias, 

torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo 

Seletivo destinado a selecionar alunos de graduação do curso de Direito da Universidade de São 

Paulo para preencher as vagas de Trainees. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Serão disponibilizadas entre 5 (cinco) e 10 (dez) vagas para a posição de Trainee. 

1.2. Não haverá qualquer subdivisão destas em virtude de semestre ou período cursado pelo 

candidato. 

1.3. A SanFran Jr. não se encontra obrigada, pelo presente edital, a preencher todas as vagas 

disponibilizadas. 



 

2. DAS ATIVIDADES 

2.1. Grupo de estudos semanal com data e horário a ser definido de acordo com a disponibilidade 

do professor. O grupo de estudo tem duração de aproximadamente 2h uma vez por semana 

2.1.2 Reuniões gerais quinzenais que acontecerão ás quartas-feiras das 14:30 ás 16:30 

2.1.3. Atividades administrativas da empresa júnior; e 

2.1.4. Reuniões para discussão e execução de projetos, com data e horário a ser definido (ressalta-se 

que é possível que reuniões ocorram durante o fim de semana). 

2.2. A quantidade de horas semanais dedicadas à Jr. variará de acordo com os projetos internos e 

externos desenvolvidos, e consistem tanto em horas presenciais em compromissos da entidade 

quanto em horas que o membro pode dedicar realizando as tarefas de sua própria casa. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. O período de inscrições inicia-se no dia 19 de fevereiro de 2018 às 00h e termina no dia 9 de 

março de 2018 às 23h59m. 

3.2. São requisitos para elegibilidade: 

3.2.1. Ser aluno de Direito na Universidade de São Paulo, entre o 1º (primeiro) e o 9º (nono) 

semestre; 

3.2.2. Estar cursando, ao mínimo, 12 (doze) créditos no presente semestre; 

3.3. Ao requerimento de inscrição, a ser obtido no site da SanFran Jr. (http://sanfranjr.org) ou no 

post do Facebook, devem ser juntados: 

3.3.1. Breve curriculum vitae; e 

3.3.2. Carta de motivação de, no máximo, uma página de comprimento. 

3.4 Todos os documentos deveram ser enviados em formato PDF e identificados conforme o 

exemplo ( ex: beatrizkenchian-carta, beatrizkenchian-curriculum, beatrizkenchian-ficha ) 

http://sanfranjr.org/


3.5. Os supracitados documentos deverão ser enviados para o e-mail 

(processoseletivo@sanfranjr.com) até a data e o horário estipulados pela cláusula 3.1 deste Edital. 

 

4. DA PRIMEIRA ETAPA 

4.1. Após o encerramento do período de inscrições, proceder-se-á à primeira etapa de seleção, que 

considerará: 

4.1.1. As informações disponibilizadas no requerimento de inscrição mencionado na cláusula 3.3. 

deste Edital; 

4.1.2. A carta de motivação elaborada pelo candidato. 

4.2. O curriculum vitae fornecido pelo candidato não será considerado objeto de avaliação na 

primeira etapa. 

4.3. Sendo esta etapa eliminatória, apenas os selecionados procederão à etapa seguinte. 

 

5. DA SEGUNDA ETAPA 

5.1. Em seguida ao término da primeira etapa, será iniciada a segunda etapa de seleção, que consiste 

em dinâmica de grupo que avaliará: 

5.1.1. A capacidade de trabalho em grupo do candidato; e 

5.1.2. Sua habilidade de raciocínio e criatividade. 

5.2. Sendo esta etapa eliminatória, apenas os selecionados procederão à etapa seguinte. 

 

6. DA TERCEIRA ETAPA 

6.1. Uma vez encerrada a segunda etapa, dar-se-á prosseguimento à terceira etapa, que consiste em 

entrevistas individuais com os candidatos. 

6.2. As entrevistas serão realizadas pelos membros da Sanfran Jr., sob orientação dos professores 

responsáveis. 

mailto:processoseletivo@sanfranjr.com


 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado até domingo, 25 de março de 2018.  

7.2. A partir da divulgação do resultado, os candidatos selecionados terão 02 (dois) dois dias para 

confirmar interesse por uma vaga. 

 

8. DA VALIDADE 

8.1. Para todos os efeitos, este Edital terá validade de 1 (um) semestre, a contar da data de sua 

disponibilização. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Não caberá recurso quanto ao resultado de qualquer uma das etapas de seleção. 

9.2. Os candidatos serão informados das datas, dos horários e dos resultados correspondentes às 

atividades discriminadas pelo presente Edital por meio de comunicado enviado ao endereço 

eletrônico (e-mail) discriminado em seu requerimento de inscrição, referido pela cláusula 3.3 deste 

Edital. 

9.2.1. O não-comparecimento a qualquer das atividades previstas neste Edital resultará na 

automática eliminação do candidato. 

9.3. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da SanFran Jr. 

 

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2018 

 

Safira Lee 

Presidenta 

 


