EDITAL Nº 01/2020 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO LABORATÓRIO DE
REGULAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ

O Laboratório de Regulação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (“UERJ Reg.”)
torna público o edital de abertura de inscrições para processo seletivo para a seleção de 1
(um) estagiário bolsista para participar de suas atividades, a partir de setembro de 2020.
1. O Laboratório de Regulação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
O UERJ Reg. é um projeto de extensão criado como um instrumento para acompanhar,
debater e intervir em processos - administrativos, legislativos e judiciais - relevantes sob o
prisma do Direito Administrativo e do Direito Regulatório. A iniciativa ter por base atuar
sempre de forma independente e técnica, com vistas a aprimorar o processo deliberativo, o
conteúdo das decisões e as próprias instituições reguladoras brasileiras. O projeto é
coordenado pelo professor José Vicente Santos de Mendonça e conta com a participação
de alunos do programa de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da UERJ e
de outras instituições e faculdades.
2. Requisitos mínimos para seleção
Os requisitos mínimos para participação do processo seletivo são:
a) Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação da Faculdade de Direito da
UERJ;
b) Ter concluído, ao menos, Direito Administrativo I;
c) Possuir Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a 8,5 (oito e meio).
d) Não participar como membro de qualquer equipe que participará da Olimpíada
Nacional de Direito Administrativo.
Além desses requisitos, é desejável experiência prévia em pesquisa e/ou outras atividades
acadêmicas.
3. Atribuições do estágio
As atividades previstas para serem desenvolvidas no estágio, sem prejuízo da inclusão de
outras, abrangem:
a) Desenvolvimento de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais sobre os temas de
regulação e outros correlatos;
b) Acompanhamento da agenda de agências reguladoras e entidades assemelhadas, de
processos judiciais e administrativos;
c) Apoio na elaboração de peças, artigos e outros trabalhos a serem realizados pelo UERJ
Reg.;

d) Apoio na organização de eventos e atividades institucionais;
e) Participação nas reuniões agendadas;
f) Outras a serem definidas.
4. Características da vaga e Etapas do Processo Seletivo
4.1. A seleção será realizada em três etapas:
1ª etapa: submissão dos currículos pelos candidatos até 4 de setembro de 2020;
2ª etapa: submissão de tema, via e-mail, no dia 5 de setembro, para elaboração de
artigo de opinião de até 4.000 (quatro mil) caracteres em documento de word
(extensão .doc), para entrega via e-mail no dia 08 de setembro;
3ª etapa: entrevista com os candidatos classificados em 9 de setembro pela Internet
(horários e detalhes da sala serão enviados por e-mail).
4.2. Na entrevista serão considerados: perfil acadêmico, experiência, motivação, potencial
e capacidade de dedicação às atividades desenvolvidas pelo UERJ Reg.
5. Inscrições
5.1. A inscrição deverá ser enviada para o email uerjreg@gmail.com, com o assunto
“Seleção – Estágio UERJ Reg.” até o dia 4 de setembro de 2020, devendo ser informado
no corpo do e-mail: nome completo do aluno, matrícula, período e CR. Além disso,
também deve ser submetido, em anexo, o currículo do candidato em formato pdf.
5.2. O local e o horário da prova escrita, o local da entrevista e demais informações sobre
a seleção serão disponibilizadas na página do Facebook do UERJ Reg. O resultado final
será comunicado diretamente aos candidatos inscritos, com publicação dos candidatos
selecionados na página do Facebook.
5.3. Quaisquer dúvidas em relação ao edital deverão ser encaminhadas para o e-mail
uerjreg@gmail.com.
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