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EDITAL DE SELEÇÃO DE DIRETORES-MEMBROS 

 

A Assistência Judiciária João Mendes (AJ), órgão 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 conveniado com a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, publica na presente data (23/09/2019) seu Edital para as vagas 

disponíveis de Diretores-Membros. 

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

alunos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 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. 

Atualmente, a AJ mantém uma sede ao lado do campus Higienópolis da Universidade 

e atende mais de duzentas pessoas sem condições financeiras de custear um 

advogado, enfrentando e contribuindo para solução de um problema de grande 

relevância social e que está longe de ser equacionado pelo Estado: a falta de acesso 

à Justiça. Da mesma forma, a AJ desenvolve diversos projetos paralelos de 

atendimento, como visitas a comunidades de baixa renda e organizações sociais para 

orientação jurídica gratuita, além de mutirões de audiências de custódia e habeas 

corpus. A entidade busca ser uma referência no atendimento de qualidade com 

transparência, ética e empatia. 

Em paralelo, a AJ funciona como importante programa de extensão e formação 

profissional. Os diretores e estagiários da associação têm a oportunidade de liderar 

equipes, gerenciar recursos e imergirem em projetos diversos durante seu período de 

gestão e estágio, desenvolvendo habilidades de governança, responsabilidade e 

relacionamento pessoal. Como exemplo, a Diretoria de Compliance da AJ elaborou e 

publicou o Código de Ética da associação. 
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A AJ desempenha importante papel de integração entre alunos e antigos alunos, com 

a participação constante do Centro Acadêmico João Mendes Jr. e da Associação dos 

Antigos Alunos do curso (Alumni Direito Mackenzie), que integram o Conselho 

Consultivo. Para conhecer mais a AJ, acesse: www.ajjoaomendes.com. 

O cargo de Diretor-Membro na AJ 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. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2019 

 

Assistência Judiciária João Mendes 
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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 10 (dez) vagas de Diretor, sendo 05 (cinco) para o período 

da manhã e 05 (cinco) para o período da tarde, conforme dias e horários 

descritos abaixo. 

2.2. Será reservada, em havendo inscrição, no mínimo, 02 (duas) vaga para 

aluno (a) negro (a) e/ou bolsista/prounista. 

2.3. São funções dos Diretores, sem exclusão de outras, as seguintes tarefas 

principais: 

a) Representar a AJ perante (i) a Defensoria Pública do Estado 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 do Mackenzie; (vi) entre outras 
entidades. 
b) Coordenar e gerenciar as Diretorias Institucionais de: Captação de 
Recursos; Comunicação e Imprensa; Estágio; Relações Institucionais; 
Regulamentação, 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 auxílio nas atividades realizadas pelo advogado 
da AJ. 
f) Auxílio na organização da entidade, em especial na gestão das 
atividades administrativas e participação no Conselho Deliberativo. 
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3.0. Do horário, período e local 
 

3.1. O estágio terá início em 22/10/2019 e término 24/04/2020, com 

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

e da AJ. 

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

do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com 

exceção de eventuais trabalhos externos, em especial reuniões, audiências e 

diligências. A depender da atividade e de comum acordo entre as partes, 

outras atividades poderão ser realizadas em dias e horários diferentes. 

3.3. As atividades serão realizadas, obrigatoriamente, de segunda à sexta-

feira, nos seguintes horários: 

▪ Diretores da manhã: 09h às 13h. 

▪ Diretores da tarde: 14h às 18h. 

 

4.0. Voluntariado 

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

nenhuma remuneração financeira. 

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

extensão, para os estagiários que completarem integralmente o período de 

estágio, 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. 
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5.0. Do processo seletivo 

5.1. As inscrições devem ser feitas, a partir da publicação deste Edital e até o 

dia 06/10/2019, exclusivamente com envio de currículo para o e-mail 

contato@ajjoaomendes.com.  

5.1.1. A AJ confirmará o recebimento de todos os currículos enviados. O 

currículo deve conter o número de celular do candidato para facilitar a 

comunicação durante o processo seletivo, bem como para qual período 

(manhã ou tarde) que o interessado deseja se candidatar. 

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

mail, até 07/10/2019. 

5.3. Para os candidatos selecionados, serão agendadas entrevistas pessoais 

entre os dias 07/10/2019 e 17/10/2019.  

5.4. O resultado da seleção será divulgado dia 17/10/2019 e os trabalhos 

oficiais terão início dia 22/10/2019. Haverá um treinamento prévio 

obrigatório para todos os novos membros no dia 19/10/2019, pela manhã, na 

sede da AJ. 

5.6. Dúvidas sobre este Edital deverão ser encaminhadas para 

contato@ajjoaomendes.com. 

5.7. Outras questões serão resolvidas pela Diretoria da AJ. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2019 

 

Assistência Judiciária João Mendes 


