
PROCESSO SELETIVO 2021.1

SANFRAN JR.

C O N S U L T O R I A  J U R Í D I C A



1. QUEM SOMOS
1.1. A ENTIDADE

Prática de conceitos jurídicos aprendidos em sala de aula e em nossas
capacitações;
Realização de projetos de impacto social, que viabilizam e democratizam o acesso
ao Direito;
Desenvolvimento prático de habilidades indispensáveis para o crescimento
pessoal e uma melhor atuação profissional, como comunicação, organização,
planejamento, negociação e trabalho em equipe.

A SanFran Jr. é a empresa júnior da Faculdade de Direito da USP. Nós atuamos na
prestação de consultorias jurídicas para o segundo e terceiro setor, como empresas e
associações, respectivamente. Nosso serviço é realizado tanto na modalidade pro
bono quanto na modalidade remunerada, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela OAB. Nesse sentido, resolvemos problemas legais e burocráticos das nossas
clientes - ONGs, OSCIPs, startups etc. - para que elas possam focar esforços nas suas
atividades-fim, alcançando suas finalidades e/ou criando novos serviços, tecnologias e
empregos. Dessa forma, buscamos fazer a diferença no processo de democratização
do direito.

As consultorias são inteiramente desenvolvidas pelas membras, contando com o
acompanhamento dos nossos escritórios parceiros. Essas parcerias garantem que
tenhamos domínio dos temas com os quais trabalhamos por meio de capacitações -
pequenos cursos e aulas ministrados pelas parceiras e outras instituições- além de
apoio profissional durante as fases de execução da consultoria, assegurando, assim,
um elevado padrão de qualidade dos nossos serviços.

Além disso, desenvolvemos projetos de responsabilidade social, como a Campanha de
Doação de Sangue e a Campanha dos Meses, ao lado de diversas instituições. Dentro
da própria SanFran, atuamos no âmbito profissionalizante e acadêmico ao
organizarmos a Semana do Estágio e o grupo de estudos CEDEM.

No entanto, não procuramos impactar somente o mundo fora da entidade: o
crescimento pessoal das nossas membras é um grande objetivo. Nesse sentido, a
SanFran Jr. fornece uma experiência empresarial e acadêmica, por meio do
desenvolvimento de diversas atividades, as quais proporcionam:



1.2. NOSSAS CONSULTORIAS
As consultorias jurídicas são nossa atividade-fim. Nós oferecemos esse serviço
para pessoas jurídicas, ou seja, entidades como ONGs, empresas juniores,
centros acadêmicos de outras Faculdades e pequenas e médias empresas.
Nosso portfólio abrange atividades como emissão de CNPJ, elaboração de
estatutos, regimentos internos e contratos sociais, criação e revisão de
contratos e termos, constituição de pareceres, termos de uso, políticas de
privacidade, entre outros serviços.

Se você está preocupada porque acha que ainda não tem muito
conhecimento sobre o direito para entrar na Jr., fique tranquila! A Sanfran Jr.
oferece o Ciclo de Formação das Trainees, que capacita nossas novas membras
e permite a realização de nossas consultorias e atividades cotidianas. O Ciclo é
composto por aulas de diversos temas - não só do Direito, mas também de
outras competências que julgamos importantes, como negociação, liderança e
métodos de pesquisa.

1.3. NOSSA EQUIPE

DIRETORIA DE COMERCIAL
A diretoria de Comercial é responsável pela recepção das demandas e
acompanhamento das clientes, desde o primeiro contato até o pós-
atendimento. Nesse sentido, tem o papel de desempenhar as reuniões de
diagnóstico, bem como recolher feedbacks das clientes ao longo de todo o
processo da consultoria. Além disso, elabora propostas comerciais e pesquisas
sobre a viabilidade de realização da consultoria.

DIRETORIA DE FINANCEIRO-ADMINISTRATIVO
A diretoria de Financeiro-Administrativo tem o papel de estruturar o
planejamento financeiro para a entidade, além de organizar, estrategicamente,
toda sua administração. É responsável por elaborar, revisar e assinar nossos
contratos com clientes e parceiros, além de precificar e oficializar nossas
consultorias.



DIRETORIA DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
A diretoria de P&D tem o papel de desenvolver as consultoras através das
capacitações que são feitas em parceria com escritórios e empresas. As
associadas desta diretoria também estão responsáveis pela estruturação do
Ciclo de Formação das Trainees e do Centro de Estudos de Direito Empresarial
(o CEDEM). Ainda, essa é a área que realiza a maior parte das pesquisas
necessárias para projetos paralelos, como a elaboração de cartilhas e auxílio
jurídico para alguns parceiros.

DIRETORIA DE PROJETOS
A Diretoria de Projetos tem como objetivo principal o gerenciamento da
atividade-fim da entidade: as consultorias jurídicas. Ainda, é responsável por
todo o planejamento do calendário de execução das demandas, como a
organização dos prazos de envio para a revisão do serviço pelos nossos
escritórios parceiros. Por fim, essa diretoria fornece suporte às líderes para que
o processo de consultorias seja realizado com cada vez mais excelência e
contribua significativamente para o desenvolvimento de seus consultores.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
A diretoria de Recursos Humanos tem como papel selecionar novas membras
por meio do processo seletivo, gerir as membras para assegurar o bem-estar e
um bom desempenho, garantir a boa fluidez das consultorias e o bom
aprendizado. Além disso, através do tato, do diálogo e dos eventos internos,
esta diretoria é responsável por mediar, reter, motivar e engajar os integrantes.

DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
A diretoria de Relações Públicas tem como objetivo cuidar da interação da
SanFran Jr. com o mundo externo, ou seja, trabalhar a imagem da entidade
em relação aos clientes, alunas da faculdade e parceiros institucionais. Isso é
realizado por meio da elaboração e execução de estratégias, campanhas e
eventos para promover uma aproximação e um bom relacionamento com
todos eles. Também, planeja e coordena a Semana do Estágio.



PRESIDÊNCIAS
Além das diretorias, nas quais as Trainees podem ser alocadas, a SanFran Jr.
conta com duas Presidências: Interna e Externa. A Presidência Interna possui o
objetivo de garantir o bom funcionamento da SanFran Jr., gerenciando as
atividades das demais diretorias, certificando a efetividade da comunicação e
do repasse das informações às membras da entidade e utilizando medidores
como ferramentas de aperfeiçoamento e otimização da Empresa Júnior.
Ademais, esta diretoria possui o papel de garantir e consolidar a cultura
institucional da entidade. Por sua vez, a Presidência Externa é responsável por
negociar parcerias com outras instituições. Ainda, esta diretoria é responsável
por representar a SanFran Jr. com a faculdade, as instituições parceiras e o
Movimento Empresa Júnior.

JUNTE-SE A NÓS!

2. ATUAÇÃO DENTRO DA SANFRAN JR.

Consultorias jurídicas, bem como a pesquisa jurídica necessária;
Participação em projetos paralelos, como a elaboração de cartilhas e auxílio
jurídico para parceiros;
Participação em cursos de capacitação;
Participação nas tarefas administrativas da entidade; e
Participação nas reuniões e eventos da entidade.

Uma vez aprovadas no processo seletivo, as candidatas integrarão, com o título
de Trainees, a equipe da SanFran Jr. Com isso, são confiadas responsabilidades
e tarefas às novas membras para que estas iniciem seu aprendizado. Vale
ressaltar que, assim como as demais membras da entidade, certos
comportamentos - como racismo, machismo e homofobia - acarretam o
desligamento da recém ingressante.

Entre as atividades a serem desempenhadas estão:

Algumas dessas funções podem ocorrer inclusive aos finais de semana, de
acordo com a disponibilidade das membras. Também, a quantidade de horas
semanais dedicadas à SanFran Jr. variará de acordo com os projetos internos e
externos desenvolvidos!



3. VAGAS E REQUISITOS

Ser aluno ou aluna regularmente matriculado(a) no curso de Direito da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;
Estar cursando entre o 3° (terceiro) e o 9° (nono) semestres da graduação
em 2021.; e
Estar cursando, no mínimo, 12 (doze) créditos no presente semestre.

Serão disponibilizadas até 20 (vinte) vagas para as candidatas à posição de
Trainee. A SanFran Jr. não se encontra obrigada, pelo presente edital, a
preencher todas as vagas disponibilizadas e, caso julgue necessário, poderá
expandir o número delas.

Haverá reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas, das quais 25% (vinte e
cinco por cento) serão destinadas a candidatas que cursaram integralmente o
Ensino Médio em escolas públicas e 25% (vinte e cinco por cento) a candidatas
que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. Em caso de não obtenção
do número mínimo de inscritas nessas categorias, as vagas reservadas serão
preenchidas seguindo o critério de ampla concorrência.

São requisitos para elegibilidade:

4. INSCRIÇÕES
O período de inscrições inicia-se no dia 15 de fevereiro de 2021, às 18:00, e
termina no dia 25 de fevereiro de 2021, às 23:59.

O processo se inicia com o preenchimento do formulário acessível no
endereço: http://bit.ly/PSSFJR2021

Junto ao cadastro, deve ser anexada uma carta de motivação, em formato .pdf
e identificada conforme o exemplo (ex: NomeSobrenome_CartadeMotivação).
Para candidatas que já foram aprovadas em uma das fases do Processo
Seletivo de 2020.2, será permitido que a candidata reenvie a mesma carta.
Utilize o padrão de formatação: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
1,5. Máximo de 2 laudas.



CARTA DE MOTIVAÇÃO:

Conte mais sobre você: coloque pontos da sua trajetória e da sua
personalidade. Isso é muito importante para que possamos nos
aproximar e conhecer um pouco mais sobre você.

A nossa atuação: visite nossas mídias sociais e converse com nossas
membras para que tenha o máximo de informação sobre nós.

Você e a SanFran Jr.: sabendo da nossa atuação, descreva os
principais motivos que te fazem querer entrar na equipe. Você pode
nos contar, por exemplo, o quanto você conhece a Júnior, o quanto
você acha que a Júnior pode te acrescentar e você acrescentar nela,
as razões pelas quais o seu perfil combina com o perfil da SanFran
Jr., etc.

Primeira fase (15/02 – 25/02): preenchimento do formulário online, que
considerará a Carta de Motivação e a disponibilidade de horários conforme
as exigências a uma trainee;
Segunda fase (02/03 – 04/03): será composta por uma dinâmica em grupo
com a discussão e resolução de cases jurídicos;
Terceira fase (09/03 - 11/03): consistirá no envio de um currículo e em
entrevistas individuais com as candidatas.

O Processo Seletivo será realizado em três fases eliminatórias:

5. FASES DO PROCESSO SELETIVO



6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as comunicações referentes ao processo seletivo serão realizadas por
meio do email cadastrado pelas candidatas no início do processo seletivo.
Isso inclui confirmação das datas e horários e notificação sobre resultados
correspondentes às atividades discriminadas pelo presente edital;

Não caberá recurso quanto ao resultado de qualquer uma das fases de
seleção;

O não-comparecimento a qualquer uma das fases eliminatórias previstas
neste Edital resultará na automática eliminação da candidata;

A trainee estará sujeita a efetivação, o que ocorrerá após as aulas do Ciclo
de Iniciação das Trainees e está condicionada à sua presença e participação
nestas; e

Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da SanFran Jr.

* "Pensar na linguagem como elemento inclusivo é essencial para a
promoção da igualdade de gênero e de uma cultura não-sexista. assim,
optamos por utilizar neste edital o feminino universal como uma forma de
evitar o androcentrismo naturalizado em nossa língua".
Agradecemos ao Departamento Jurídico XI de Agosto por nos inspirar a
adotar o feminino universal em nossa cultura institucional desde 2019.


