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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS REMUNERADOS 
 

O projeto Justiça Itinerante UFRN, abre vagas para 

bolsistas remunerados e voluntários, destinadas a alunos da 

graduação, de acordo com os termos do presente edital:  

 

 O Justiça Itinerante UFRN é um projeto de assessoria 
jurídica popular desenvolvido pelos alunos do curso de Direito 

da UFRN, que surgiu vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica e 

atua, a princípio, em comunidades e bairros carentes de Natal. 

Possui o objetivo de proporcionar aos cidadãos dessas 

comunidades acesso a informações e direitos que muitas vezes 

lhes são negados, em razão da forte desigualdade social 

existente em nossa sociedade. Diante disso, o projeto visa 

proporcionar o acesso à justiça a todos, possibilitando o 

exercício da cidadania e promovendo a dignidade daqueles que 

se encontram em situação de ignorância quanto aos seus 

direitos. 
 
 

1)  Número de bolsas: 4(quatro) vagas para bolsistas 

remunerados, mais duas vagas para bolsistas voluntários. 

 

2) Duração da bolsa: de março a dezembro de 2012; 

 

3)  Requisitos: 

a) Ser aluno regular do curso de Direito da UFRN; 
b) Não estar cursando o último período do curso; 
c) Possuir disponibilidade de 4h/dia; 

 

4)    São atribuições do bolsista: 

 

• Absorver a organização das atuações; 

• Participar das atuações, bem como dar suporte 

aos demais participantes; 

• Elaborar relatórios; 

• Auxiliar os coordenadores; 

 

5) Inscrições: Serão realizadas, exclusivamente, através 

do sítio: http://www.justicaitinerante.cjb.net/ até o dia 

29/02/2011 às 23h59min, devendo o interessado seguir as 

instruções da página; 

6)    Avaliação: A seleção consistirá em uma entrevista 
(peso 6) realizada no dia 02/03/2012, devendo o candidato 

apresentar o currículo (peso 1) , o histórico acadêmico (peso 
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1) e ainda uma breve exposição escrita de motivos (peso 2)  
pelos quais quer integrar o Projeto em referência1.  

7)   Disposições finais: 

 

a) O candidato será contatado acerca da Seleção, quanto à 

local e horário de entrevista através do e-mail. 

b) Os conhecimentos jurídicos do candidato não serão 

avaliados; 

c) O resultado da seleção de bolsistas será divulgado no 

sítio http://www.justicaitinerante.cjb.net/ no dia 04/03/2012; 

d) Outras informações: pelo e-mail 

justicaitinerante@hotmail.com. 

 

 

 

Anna Emanuella Nelson dos Santos Cavalcanti da Rocha 

Coordenadora Justiça Itinerante 

 

                                                
1 De acordo com as normas internas da UFRN, havendo empate, terá prioridade aquele que se enquadre na 

condição de aluno sócio-economicamente carente, na forma estabelecida em resolução do Conselho de 

Administração – CONSAD. 


