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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2015 
 

 

O Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Faculdade de Direito da UFBA, associação 

civil voltada à realização e fomento da pesquisa jurídica na graduação desta Faculdade, representado por 

seu Presidente, vem, por meio deste, tornar público a todos os interessados que estarão abertas, no 

período de 05/09/2015 à 25/09/2015, as inscrições para o Processo Seletivo 2015 do CEPEJ, que se dará 

nos seguintes termos: 

Título I – Disposições gerais 

Art. 1º  Podem participar do processo seletivo quaisquer graduandos regularmente 

matriculados na Faculdade de Direito da UFBA e bacharelando interdisciplinares na área de concentração 

em Estudos Jurídicos do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos. 

Art. 2º  Serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas de membro efetivo do 

CEPEJ.  

Art. 3º  O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: 

I – Inscrição; 

II – Prova escrita; 

III – Dinâmica;  

IV – Entrevista;  

V – Capacitação. 

 

Título II – Inscrições 

Art. 4º  A inscrição será efetuada exclusivamente por meio do link 

http://goo.gl/forms/QCu7ofrICc e  d o  endereço eletrônico do CEPEJ, 

cepej.fdufba@gmail.com, para encaminhamento de anexo, no período de 05/09/2015 à 

25/09/2015. 

§1º O candidato deverá identificar como assunto do email “Processo Seletivo 2015”. 

§2º No corpo do email devem constar as seguintes informações: nome completo, registro 

de matrícula, telefone e email para contato. 

§3º  O candidato deve anexar ao email seu respectivo comprovante de matrícula. 

Art. 5º  A realização da inscrição e a entrega do comprovante de matrícula têm caráter 

eliminatório. 

 

Título III – Prova escrita e dinâmica 

Art. 6º    O  candidato    deverá     comparecer  à  Faculdade  de  Direito  da  UFBA    no   dia 
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26/09/2015, às 13:00h, para submeter-se à prova escrita e à dinâmica. 

Art. 7º  Os candidatos aprovados nesta etapa terão seus nomes anunciados até o dia 

27/09/2015, nos murais do CEPEJ, localizados no térreo e no 1º andar do prédio da Faculdade de Direito 

da UFBA, bem como no blog da instituição (www.cepej.dir.ufba.br) e pelos demais meios de 

comunicação disponíveis e pertinentes. 

 

Título IV – Entrevistas 

Art. 8º  As entrevistas serão realizadas  entre 29/09/2015  e  02/10/2015 na sala do   

CEPEJ, localizada na Faculdade de Direito da UFBA (sala 207). 

Art. 9º  Os candidatos aprovados podem indicar, por meio de email encaminhado para a 

instituição com assunto “Processo seletivo  dia e hora da entrevista”, os dias e horários pelos quais têm 

preferência em ser entrevistados, inclusive indicando a ordem de preferência entre cada um dos dias e 

horários. 

§1º  Será realizada a alocação nos horários escolhidos por ordem de encaminhamento de 

solicitação. 

 
§2º  Os candidatos  que  não  encaminharem  qualquer  solicitação  serão aleatoriamente 

alocados em qualquer horário restante. 

§3º  Os horários específicos serão divulgados juntamente ao resultado das etapas previstas 

no Título anterior. 

§4º  A alocação final da entrevista será divulgada através do email dos aprovados. 

Art. 10  Os candidatos não terão conhecimento prévio de quais membros do CEPEJ 

realizarão as entrevistas em cada horário. 

Art. 11  A lista dos candidatos aprovados nesta etapa será divulgada até o dia 

03/10/2015, comprometendose o CEPEJ a enviar, ainda, emails para os aprovados informando da 

primeira atividade a ser realizada em data próxima. 

Título V – Capacitação 

Art. 12  Os candidatos aprovados deverão participar da etapa de Capacitação interna, na 

condição de membros capacitandos, após a qual será decidida a sua efetivação como membros 

efetivos do CEPEJ. 

Art. 13  A participação na capacitação terá caráter eliminatório, fazendo-se necessária para a 

manutenção da condição de aprovado. 

Art. 14  A capacitação será por etapas, onde os candidatos  selecionados  acompanharão, 

realizarão e serão instruídos sobre as atividades do CEPEJ, sempre sob a supervisão de uma diretoria ou 

grupo de trabalho (GT), de forma a adquirirem noções gerais acerca das atividades de fomento e 
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realização de pesquisa e procedimentos internos do CEPEJ. 

§1º – Os candidatos serão divididos em grupos e cada grupo ficará a cargo de uma diretoria ou 

GT durante determinado período. 

§2º  Haverá rotatividade entre os diretores e secretários para supervisionar os grupos, de 

forma que cada grupo tenha a oportunidade de acompanhar as atividades das diretorias e GT’s por igual 

período de tempo. 

§3º  Nessa etapa, a avaliação dos candidatos será realizada pelas Diretorias e GT´s do CEPEJ. 

 

Título VI – Disposições finais 

Art. 15  A avaliação dos candidatos terá caráter subjetivo e individual, não havendo previsão 

para classificação objetivoqualitativa entre os candidatos. 

§1º  Todas as atividades indicadas neste edital terão caráter avaliativo. 

§2º  Os seguintes critérios serão observados durante a avaliação, não estando em ordem de 

importância: 

I – Interesse no desenvolvimento e propagação da pesquisa no âmbito da FDUFBA; 

II – Criatividade; 

III – Capacidade de trabalho em grupo; 

IV – Comprometimento e responsabilidade; 

V – Conhecimento da norma culta da língua portuguesa; 

VI – Capacidade de organização; 

VII – Interesse no desenvolvimento de conhecimento científicojurídico; 

VIII – Eventuais conhecimentos específicos auxiliares; 

IX – Disponibilidade de tempo. 

Art. 16  Apenas a lista dos candidatos aprovados será divulgada a cada etapa. 

Art. 17  Caso o candidato tenha dificuldades de acessar o edital pode solicitálo por meio do 

email utilizado para inscrições (cepej.fdufba@gmail.com). 

Parágrafo único – Sob nenhuma hipótese a solicitação de encaminhamento do edital será 

considerada para fins de confirmação da inscrição ou prorrogação de seu prazo. 

Art. 18  O email indicado no ato da inscrição será utilizado pelo CEPEJ como meio de 

comunicação preferencial com o candidato. 

§1º  A indicação do endereço de email não exime o candidato de acompanhar as 

informações sobre o processo seletivo nos meios disponibilizados de comunicação. 

§2º  O CEPEJ não está obrigado a transmitir todas as informações individualmente a cada 

candidato pelos emails indicados, ainda que esse seja o meio de comunicação preferencial. 

Art. 19    O  CEPEJ  se compromete a guardar total sigilo das informações prestadas pelos  
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 candidatos em qualquer fase do processo seletivo, utilizandoas com o único fim de realizar a seleção. 

 

Parágrafo único – Decorrido o prazo máximo de um ano todos os emails, provas e demais 

documentos de quaisquer espécies, inclusive virtuais, serão descartados pelo CEPEJ. 

Art. 20  O CEPEJ reserva o direito de modificar disposições deste Edital por meio da 

publicação de regular ato sanatório, nos murais da instituição, no blog da instituição e/ou outros meios de 

comunicação disponíveis e pertinentes. 

 

Salvador, 05 de setembro de 2015. 
 

 

 
 

 

 

CAIO VINÍCIUS DE J. F. DOS SANTOS 

PRESIDENTE DO CEPEJ
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