
 

 

O EPJ do Centro Universitário Tabosa de Almeida, no âmbito da realização das atividades 

de garantir acesso à justiça e direitos humanos a população, torna público o edital de seleção 

de ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS para atuação no Escritório de Prática Jurídica em 

conformidade com o que dispõe a Lei 9608/98. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. As inscrições serão regidas pelas disposições contidas neste edital.  

1.2. O serviço voluntário é organizado e integrado por pessoas físicas que prestam serviço 

não remunerado à Escritório de Prática Jurídica, mediante prévia seleção e celebração 

de termo de adesão. 

1.3. A prestação de serviço voluntario não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza previdenciária ou afim. 

1.4. A prestação de serviço voluntario será precedida da assinatura de Termo de Adesão 

pelo prestador, dele devendo constar o objeto do serviço, as condições da prestação do 

serviço, sua duração, carga horaria e a sua profissional do voluntário. 

1.5. A área de atuação do voluntário deverá estar de acordo com o interesse. 

1.6. Os voluntários auxiliarão o desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão 

realizadas no EPJ/Asces – Unita, com atuação nas áreas de Direito cível, penal e do 

consumidor e de Serviço Social.  

1.7. Os voluntários auxiliarão preceptores – funcionários administrativos e estudantes no 

atendimento ao público, ações sociais, realização de audiências, acompanhamento 

processual, peticionamento e outras atividades pertinentes à atuação institucional do 

EPJ.  

 

2. DAS VAGAS E DOS SEUS REQUISITOS  

 

2.1. As atividades profissionais sujeitas ao Serviço Voluntário a que se refere este Edital, são 

aquelas prestadas por pessoa física bacharel nas seguintes áreas do conhecimento: 

 

Direito e Serviço Social, a serem preenchidas sob demanda a fim de atender as 

necessidades da instituição. 

 



 

2.2. As atribuições básicas do prestador de serviço voluntário serão discriminadas no Termo de 

Adesão firmado entre as partes, constante no Anexo I do Edital. 

 

2.3. Ao bacharel em Direito fica vedado o exercício da advocacia ou do estágio em áreas de 

atuação relacionadas ao serviço voluntário, ressalvando –se a atuação em causa própria.  

 

2.4. O prestador de duração da prestação do serviço voluntário será de 06 (seis) meses, 

prorrogável por igual período. 

 

3. DA VIGÊNCIA  

 

3.1. O prazo de duração da prestação do serviço voluntário será de 06 (seis) meses, prorrogável 

por igual período. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA  

 

4.1. Os dias e horários estabelecidos de pleno acordo entre as partes poderão ser revistos e 

alterados a qualquer momento, por iniciativa de umas das partes, desde que conte com o 

expresso consentimento da outra, respeitando-se a carga mínima de 04 (quatro) horas semanais. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS 

 

5.1. A inscrição do prestador voluntário implicará no conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

5.2. A inscrição será realizada dentre os seguintes períodos: de 22 a 29 de janeiro de 2020, no 

Escritório de Práticas Jurídicas, localizado na Av. Monte Cassino, nº. 792, Bairro Universitário, 

Caruaru/PE, através de requerimento de inscrição, indicado no Anexo II do Edital, 

acompanhada dos seguintes documentos: requerimento de inscrição devidamente preenchido, 

contendo as informações pessoais do candidato, certificado de conclusão do curso, currículo, 

uma foto 3x4, identificação profissional, CPF e comprovante de residência. 

 

5.3 Poderão candidatar-se egressos do Centro Universitário Tabosa de Almeida, 

Asces-Unita, desde que inscritos na ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 



 

Pernambuco e que atenda às seguintes exigências: capacidade civil, idoneidade 

moral, ter concluído curso de graduação em área de interesse da instituição, 

disponibilizada nesse edital, e não exercer atividade incompatível com o serviço 

voluntário. 

 

6 DA SELEÇÃO E ADMISSÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO   

 

6.1. O processo de admissão de voluntários terá início com a publicação de edital de 

inscrição com a publicação de edital de inscrição, constando os requisitos exigidos no 

respectivo Termo de Adesão, além dos requisitos necessários à seleção. 

6.2. A seleção se dará pela análise dos currículos, podendo os selecionados serem 

convocados para uma entrevista sobre temas diversos relacionados com o trabalho a ser 

desenvolvido no EPJ da Asces-Unita. 

6.3. A admissão do voluntário dar-se-á sob demanda a fim de atender as necessidades da 

instituição. 

6.4. Admitido o voluntário, o mesmo será cientificado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

assinar o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, a fim de que possa prestar, oficialmente, 

seus serviços ao Escritório de Práticas Jurídicas da Asces-Unita. 

 

7. DO ENCERRAMENTO 

 

7.1.  O encerramento da prestação de serviços voluntários dar-se-á: a pedido do voluntário; pelo término 

do período de prestação do serviço voluntário, sem prorrogação; pelo abandono do serviço; por 

deliberação do Coordenador do Escritório de Práticas Jurídicas da Asces-Unita ou por rescisão. 

 

7.2. Será expedido CERTIFICADO, mediante requerimento do interessado, contendo a atividade 

profissional, o período e o local da prestação, em duas vias, sendo uma do voluntário e a outra arquivada 

no Escritório de Práticas Jurídicas da Asces-Unita. 

 

8. DOS DIREITOS DOS VOLUNTÁRIOS 

 

8.1. São direitos dos voluntários: zelar pelo prestígio da instituição e pela dignidade de sua função; 

manter comportamento funcional e social compatíveis com o decoro do órgão; respeitar as normas 

administrativas e o horário de trabalho ajustado; tratar com urbanidade os funcionários e assistidos pelo 



 

EPJ da Asces-Unita; guardar sigilo das decisões às quais tiver acesso e das diligências que efetuar, bem 

como observar o que segredo de justiça nos processos em que pender essa condição; observar a 

assiduidade no desempenho das suas atividades, atuando com presteza nos trabalhos que lhe forem 

incumbidos; frequentar curso de treinamento para o aperfeiçoamento de atividades, quando convocado; 

seguir a orientação do supervisor; realizar as atividades que lhe forem prescritas pelo supervisor direto; 

apresentar na supervisão do EPJ, no prazo de 5 (cinco) dias, justificativa por atraso ou falta; comunicar 

por escrito na supervisão do EPJ o seu afastamento do serviço voluntário, com antecedência de 10 (dez) 

dias e usar traje compatível com o serviço. 

 

9. DAS VEDAÇÕES 

 

9.1 É vedado aos voluntários: identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com 

o timbre do EPJ da Asces-Unita e da Asces-Unita em circunstâncias não relacionadas a suas 

atribuições; portar crachá de uso privativo dos preceptores/funcionários e professores da Asces-

Unita; intervir, sem autorização do supervisor direto, em qualquer ato processual; receber, a 

qualquer título, remuneração pelo exercício do serviço prestado e valer-se da função para captação 

de clientela, para fins político-partidários ou eleitorais, ou para beneficiar instituições públicas ou 

privadas que visem tais objetivos.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 Os inscritos devem acompanhar o andamento das fases da seleção no site da Asces-Unita 

(www.asces.edu.br). 

 

10.2 O inscrito convocado e que esteja impossibilitado de iniciar o serviço voluntário poderá, 

mediante requerimento, apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis após a convocação, solicitar 

o seu deslocamento para o final do cadastro para posterior convocação, se houver. 

 

10.3 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Escritório de Práticas Jurídicas da 

Asces-Unita, que poderá rever seus próprios atos de ofício ou por solicitação do interessado.  

 

Caruaru, 30 de dezembro de 2019. 

 

 



 

Adrielmo de Moura Silva 

Coordenador do Escritório de Práticas Jurídicas 

 

Rebecca S. Santana Tabosa 

Coordenadora Adjunta do Escritório de Práticas Jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 


