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EDITAL DE SELEÇÃO DE DIRETORES MEMBROS 

 

A Assistência Judiciária João Mendes (AJ João Mendes), órgão de prestação de 

assistência e orientação jurídica gratuita a população de baixa renda, vinculado ao 

Centro Acadêmico João Mendes Júnior, entidade de representação discente da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e conveniado com a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, publica o presente Edital para vagas 

disponíveis de Diretores-Membros.  

Fundada em 1959 e refundada em 2017, a AJ João Mendes é gerida por meio de alunos 

e antigos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, 

por meio de convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atende 

gratuitamente a população de baixa renda, prestando assistência jurídica integral aos 

que não tem condições financeiras de arcar com os custos de um processo e um 

advogado. Para conhecer mais a AJ, acesse: www.ajjoaomendes.com e acompanhe o 

Instagram @ajjoaomendes.  

O cargo de Diretor-Membro na AJ João Mendes tem por objetivo propiciar aos 

estudantes a convivência direta na gestão da entidade e participação nos processos 

decisórios, contato com os casos tratados e com os assistidos, possibilitando interação 

direta com a realidade da população atendida, a fim de utilizar seu conhecimento para 

efetivação do direito fundamental de acesso à justiça.  

 

1.0. DOS REQUISITOS  

 

1.1. Podem participar do processo seletivo apenas estudantes do curso de 

graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

campus Higienópolis, matriculados em qualquer semestre.  

 

2.0. DAS VAGAS E DAS FUNÇÕES 

 

2.1. Estão abertas 06 (seis) vagas de Diretor, não havendo distinção entre elas.  

2.2. Será reservada, em havendo inscrição, 02 (duas) vagas para alunos (as) 

negros (as) e/ou bolsistas/prounistas.  

http://www.ajjoaomendes.com/
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2.3. São funções dos Diretores, sem exclusão de outras, as seguintes tarefas 

principais:  

a) Representar a AJ perante (i) a Defensoria Pública de São Paulo; (ii) 

organizações privadas voltadas para a efetivação do acesso à justiça; (iii) 

escritórios-parceiros. (iv) a Universidade Presbiteriana Mackenzie; (v) o 

Cursinho Popular João Guimarães Rosa; (vi) entre outras entidades 

b) Coordenar e gerenciar as Diretorias Institucionais de: Captação de 

Recursos; Comunicação e Imprensa; Estágio; Relações institucionais; 

Pesquisa, Biblioteca e Acervo; Visitas; Compliance e Auditoria e; 

Núcleos.  

c) Participar do gerenciamento dos ativos e passivos financeiros 

d) Atendimento ao público, sejam os estudantes ou os assistidos pela AJ 

e) Acompanhamento e Auxilio nas atividades realizadas pelo advogado da 

AJ.  

f) Auxilio na organização da entidade, em especial na gestão das 

atividades administrativas e participação no Conselho Deliberativo.  

 

3.0. DO HORÁRIO, PERÍODO E LOCAL 

 

3.1. O programa terá início em 30/04/2019 e término em 30/10/2019, com 

possibilidade de renovação por mais 06 (seis) meses, a critério do 

participante e da AJ João Mendes. 

3.2. As atividades serão conduzidas, preferencialmente, na sede da AJ João 

Mendes (Rua Piauí, 368, ao lado do campus Higienópolis da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie), com exceção de eventuais trabalhos externos, em 

especial reuniões, audiências e diligências.  

3.3. As atividades serão realizadas, obrigatoriamente, de terça-feira, quarta-

feira e quinta-feira, das 09h00min às 13h00min para o período matutino 

(sendo três vagas) e das 14h00min às 18h00min para o período vespertino 

(sendo três vagas). A depender da atividade, disponibilidade e acordo entre 

os interessados, outras atividades poderão ser realizadas em dias e horários 

diferentes.  

 

4.0. VOLUNTARIADO 

 

4.1. A atividade tem caráter voluntário, em que o participante não receberá 

nenhuma remuneração financeira.  
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4.2. Serão concedidas 50 (cinquenta) horas complementares, na modalidade 

extensão, para os participantes que completarem integralmente o período 

do programa, previsto no item 3.1. 

4.3. É obrigatória a dedicação exclusiva do participante as atividades, sendo 

proibida a realização de atividades de estágio no período do trabalho de 

Diretor. 

5.0. Do processo Seletivo 

5.1. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link abaixo até 

29/03/2019.  

 

https://goo.gl/forms/Wl6vHJpdR7lJ4evQ2 

 

5.2. Os candidatos selecionados nesta primeira fase serão avisados, por e-

mail, até 30/03/2019 e a lista será publicada na página do Facebook da AJ 

(www.facebook.com/ajjoaomendes). 

5.3. Para os candidatos selecionados, serão agendadas entrevistas pessoais 

com a diretoria da AJ João Mendes entre os dias 01/04/2019 e 12/04/2019. 

5.4. O resultado da seleção será divulgado dia 15/04/2019 e o programa terá 

início em 30/04/2019. 

5.5. Dúvidas sobre este Edital deverão ser encaminhadas para: 

contato@ajjoaomendes.com. 

5.6. Outras questões serão resolvidas pelo Conselho Deliberativo da AJ. 

 

 

 

São Paulo, 18 de março de 2019 

Assistência Judiciária João Mendes 

https://goo.gl/forms/Wl6vHJpdR7lJ4evQ2
http://www.facebook.com/ajjoaomendes
mailto:contato@ajjoaomendes.com

