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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS DE ESTÁGIO 
EM PRÁTICA JURÍDICA E SOCIAL - TURMA ESPECIAL NO 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS (K) 

 O Coordenador do Curso de Direito, no uso de suas atribuições, torna 
público que no período de 30/01/2015 a 28/02/2015, estão abertas as 
inscrições do processo seletivo para a composição das turmas especiais de 
Prática Jurídica Social e Estagio Supervisionado VIII, a serem desenvolvidas 
sob a Coordenação do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), 
doravante denominadas turmas K, nos seguintes termos:  

a) A turma K realizará as atividades do Estágio de Prática Jurídica Social a 
partir do Centro de Referências, localizado no Campus Carreiros da FURG - 
Av. Itália, km 8 – S/Nº, bloco C, Anexo do Pavilhão 04, sala 02 e 04, bem como 
em locais específicos determinados pela dinâmica do trabalho, sob orientação 
dos professores Mauricio Castillo e Renato Duro Dias;  

b) Serão oferecidas 12 (seis) vagas, sendo 06 (seis) alunos para o Estágio em 
Prática Jurídica Social I, e 06 (seis) alunos para o Estagio Supervisionado 
VIII, 

c) Estão aptos à inscrição nas vagas do Estágio em Prática Jurídica Social I, 
os acadêmicos regulamente matriculados no 4º ano do curso de Direito - 
currículo estabelecido pelo Projeto Pedagógico do Curso - PPC 2013. 

d) Estão aptos à inscrição nas vagas do Estágio Supervisionado VIII, os 
acadêmicos regulamente matriculados no 6º ano do curso de Direito - currículo 
estabelecido pelo Projeto Pedagógico do Curso - PPC 2007 em extinção 
(ingressantes até 2012) 

e) As inscrições poderão ser realizadas na secretaria da Coordenação do 
Curso por meio de e-mail para o endereço eletrônico ccdireit@furg.br, 
contendo o nome e o número de matricula do candidato e declaração de 
interesse em participar da turma. 

f) O acadêmico interessado deverá, no período de matricula inscrever-se na 
respectiva turma K, sendo que caso não seja aprovado no processo seletivo, 
será remanejado para outra turma de Estágio Supervisionado, no Escritório 
Modelo (SAJ), no centro da cidade de Rio Grande ; 
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g)  Entre os dias 2 e 6 de março os candidatos serão convocados, a partir do e-
mail utilizado para inscrição, para entrevista, a qual deverão comparecer 
munidos de seu respectivo currículo. Será utilizado como critério a aderência 
do perfil histórico do candidato ao perfil da proposta do Centro de Referência, 
assim como a efetiva disponibilidade de tempo. 

h) A banca avaliadora será composta pela Coordenação do Centro de 
Referência e pelos professores responsáveis pela Turma. 

i) O resultado final será afixado no mural da Faculdade de Direito tão logo 
concluída a seleção. 

 

 

Rio Grande, 29 de janeiro de 2015 

 

Prof. Dr. Renato Duro Dias  
Coordenador do CRDH - FURG 
(a via original encontra-se assinada) 

 




