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EDITAL DE FORMAÇÃO DA EQUIPE DE REDAÇÃO DO JP3 

 

1.0. Apresentação 

O Jornal Prédio 3 (“JP3”) é o periódico on-line dos alunos e antigos alunos da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantido e organizado pelo 

Centro Acadêmico João Mendes Jr. (“CAJMJr.”) e pela Associação dos Antigos Alunos da 

Faculdade de Direito do Mackenzie (“Alumni Direito Mackenzie”). 

Fundado em setembro de 2017, o JP3 já publicou mais de mil notícias, matérias, 

entrevistas e reportagens, tendo sempre como objetivo divulgar conteúdo e informações 

relacionadas a Faculdade de Direito do Mackenzie ou de relevância para os alunos do curso. 

Como atividade institucional, os alunos participam escrevendo textos, organizando a pauta, 

buscando conteúdo e gerindo a agenda do jornal e suas principais publicações. 

Além de notícias do dia-a-dia da Faculdade e de divulgação de atividades como grupos 

de pesquisa e estudos, o JP3 publica matérias de conteúdos diversos, mesmo que não 

relacionados com a faculdade. Em comparação com o segundo semestre de 2019, o jornal 

apresentou, no segundo semestre de 2020 um crescimento de mais de 300%, evidenciando a 

importância da participação dos alunos em sua construção. 

O JP3 é uma importante ferramenta de aprimoramento acadêmico dos estudantes, já 

que desenvolvem habilidades de escrita, gestão e condução de um jornal acadêmico, tão 

presente e importante nas principais Universidades do mundo. 

Por meio do presente Edital, o JP3 convoca os estudantes da Faculdade de Direito do 

Mackenzie para comporem sua Redação, conforme regulamento a seguir. 

 

2.0. Dos candidatos e das vagas 

2.1 Requisitos para a candidatura 
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Para se inscrever no processo seletivo do JP3, o aluno deve estar matriculado na 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Higienópolis ou 

Alphaville, sem limite de semestre. 

2.2 Vagas 

Serão selecionados 12 (doze) candidatos para compor a equipe do jornal. 

Destas 12 vagas, 4  (quatro) serão destinadas exclusivamente para estudantes negros e 

bolsistas. As 8 (oito) vagas remanescentes estarão disponíveis para ampla concorrência. 

Caso as vagas por cotas não sejam preenchidas por falta de candidatos, as mesmas 

serão abertas para ampla concorrência. 

As vagas são divididas por equipes, sendo elas: 

 Comunicação e mídia; 

 Revisão; 

 Captação de conteúdo; 

 Produção de textos. 

As explicações detalhadas das funções de cada equipe serão publicadas nas redes 

sociais oficiais do JP3. 

 

3.0. Do processo seletivo 

3.1 Primeira fase 

Para a primeira fase do processo seletivo, os interessados deverão encaminhar, entre 

os dias 22/02/2021 e 03/03/2021, via e-mail para “jp3@cajmjr.com.br”, um texto, em 

qualquer formato1 e de qualquer conteúdo, sobre algum tema envolvendo a Faculdade de 

Direito do Mackenzie2. 

                                                           
1
 Serão aceitos artigos, reportagens, divulgação qualificada de eventos, notícias, entrevistas, etc. 

2
 Entende-se por “tema envolvendo a Faculdade de Direito do Mackenzie” qualquer conteúdo sobre fato 

que tenha relação com o curso, seu dia-a-dia- e história. 
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Não há limite máximo ou mínimo de página e caracteres, sendo a formatação livre. A 

seleção será feita com base na qualidade do conteúdo apresentado, a originalidade da 

abordagem do tema e a qualidade da redação. 

O texto deverá vir acompanhado com as seguintes informações do candidato: 

 Nome completo; 

 Semestre/Turma; 

 TIA; 

 Campus; 

 Telefone celular; 

 E-mail; 

 Primeira e segunda opção de equipe. (Vide item 2.2) 

Os estudantes que se enquadrarem nos critérios de cotas (negros e/ou bolsistas) 

devem já sinalizar no corpo do e-mail que pertencem a um ou ambos os grupos mencionados 

para estarem aptos a concorrerem às vagas por cotas. 

3.2 Segunda Fase 

Os alunos aprovados na primeira etapa serão convocados para uma entrevista que 

ocorrerá entre os dias 15/03/2021 e 17/03/2021 com os membros da atual administração do 

jornal. 

O resultado final com os aprovados será divulgado até o fim do dia 19/03/2021 no site 

www.jornalpredio3.com e nas redes sociais do jornal. 

 

4.0. Das atividades desenvolvidas 

Será agendada reunião ainda em março com todos os integrantes da Redação para 

explicar o funcionamento do JP3. 

Caberá aos membros da Redação a organização dos textos, produção de conteúdo e 

matérias. A maioria das atividades é feita por meio de grupos on-line. 
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4.0. Horas complementares e exigências 

O período de participação dos estudantes na Redação é de 06 (seis) meses, tendo 

início em 22/03/2021 e fim em 22/09/2021. Serão creditadas até 50 (cinquenta) horas 

complementares, na modalidade extensão, aos participantes que participarem efetivamente 

durante os 06 (seis) meses do programa. 

Para o cômputo de horas, será enviado no dia 10/09/2021 um relatório ao final do 

semestre com o desempenho de cada membro dividido por equipes para avaliação dos 

responsáveis. 

A participação dos estudantes será monitorada por integrantes do Centro Acadêmico 

João Mendes Jr. (“CAJMJr.”) e da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito do 

Mackenzie (“Alumni Direito Mackenzie”). 

Dúvidas devem ser enviadas para www.facebook.com/jornalpredio3 ou 

@jornalpredio3 no Instagram. 

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021 

 

Centro Acadêmico João Mendes Jr. 

Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie 


