
 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

Programa Trainee – Destro Conjur 2020  

 

 

 

A Destro Consultoria Jurídica Jr., associação civil sem fins lucrativos e           
regularmente constituída, vem, por meio de sua Diretoria Executiva e em           
conformidade com as normas de seu Estatuto, tornar público este edital           
de seleção destinado a promover o processo seletivo 2020 para a           
admissão no Programa Trainee - Destro Conjur 2020. 

 

 



 

1. OBJETO 

     1.1. DESTRO CONSULTORIA JURÍDICA 

1.1.1 A Destro Consultoria Jurídica é uma associação sem fins lucrativos           

constituída com o propósito de promover junto à comunidade acadêmica da           

Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro           

experiências de gestão, prática jurídica e empreendedorismo.  

      1.2. OBJETIVO 

1.2.1. O presente edital objetiva selecionar, dentre discentes da Faculdade          

Nacional de Direito da UFRJ, aqueles e aquelas interessados(as) e aptos(as) a            

participar do Programa Trainee Destro Conjur 2020, e, posteriormente, integrar          

o corpo de associados/as da empresa. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O Processo seletivo será regido por este edital e executado pela Diretoria de              

Gestão de Pessoas da Destro Consultoria Jurídica Jr.  

2.2 O processo seletivo será constituído de três etapas, sendo estas:           

Preenchimento de formulário de inscrição (i), Prova com resolução de cases (ii)            

e Entrevista Individual (iii).  

2.3 Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas remotamente, as           

duas primeiras, pelo google forms e a terceira, por google meet, de acordo com              

as datas estipuladas no cronograma abaixo: 

 
 

Destro Consultoria Jurídica Jr. 



 

 

 

Etapa Data Horário 

Preenchimento de 
formulário 

de 25 de outubro até 08 
de novembro 

de 00:01 do dia 25 de 
outubro até 23:59 de 08 
de novembro 

Prova com resolução de 
cases 

de 15 de novembro até  
22 de novembro 

de 00:01 do dia 15 de 
novembro até 23:59 de 
22 de novembro 

Entrevista de 29 de novembro até 
06 de dezembro 

Checar disponibilidade  

 

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão disponibilizadas 30 vagas para ingresso imediato no Programa          

Trainee Destro 2020.  

3.2 Reserva de vagas: O processo seletivo será realizado por três sistemas de             

vagas: o Sistema Universal, o Sistema de Cotas para Negras e Negros e o              

Sistema de Cotas para Escolas Públicas e/ou Assistência Estudantil.  

3.3 Os candidatos e candidatas deverão, no momento da inscrição, optar por            

qual sistema de vagas irão concorrer.  

3.4 Serão reservadas 8 vagas para alunos negros e negras e 8 vagas para              
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alunos cotistas/beneficiários de programas de assistência estudantil. 

3.5 O número de vagas e número de classificadas(os) para cada fase pode ser              

alterado, mas apenas se for aumentar o número. 

3.6 As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 10 vagas para a Diretoria de              

Projetos, 7 vagas para a Diretoria de Marketing, 4 vagas para a Diretoria de              

Negócios, 3 vagas para a Diretoria Financeira, 2 vagas para a Diretoria de             

Gestão de Pessoas, 2 vagas para a Presidência Executiva e 2 vagas para a              

Presidência Institucional. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Poderão se inscrever todos/as os/as alunos/as regularmente matriculados         

na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

4.2 Não serão cobradas quaisquer taxas para participação no processo seletivo.  

4.3 As inscrições serão feitas exclusivamente por meio de formulário disponível           

no endereço eletrônico: https://forms.gle/4wiU957HokotCFLm8 

4.4 A inscrição deverá ser efetuada entre os dias 25 de outubro de 2020 e 08                 
de novembro de 2020 e constituirá uma etapa do processo seletivo, item 6             

deste edital.  

4.5 Inscrições efetuadas após o prazo estipulado no item anterior não serão            

aceitas.  
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5. EVENTO INSTITUCIONAL 

5.1 O evento institucional será uma palestra online e síncrona (ao vivo)            

com o objetivo de apresentar a Destro, o Movimento Empresa Júnior,           

fornecer mais detalhes sobre o processo seletivo e esclarecer dúvidas. 

5.2 A palestra ocorrerá no dia 07 de novembro de 2020 (sábado), às             

18h. Os interessados em assistir a palestra deverão estar inscritos no           

formulário cujo link se encontra no item 4.3. Será usado o e-mail            

cadastrado para enviar o link para participar da reunião no Google           

Meets. 

5.3 A palestra não é obrigatória para a inscrição no processo seletivo,            

mas é recomendado que os inscritos e os interessados assistam, uma           

vez que serão fornecidas informações úteis para o processo seletivo. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

6.1 O Preenchimento do Formulário de Inscrição é requerimento para o           

prosseguimento no processo seletivo, dessa forma, caso o        

preenchimento não seja feito, não há como participar do referido          

processo seletivo. 

6.2 As respostas do formulário terão caráter eliminatório. Os elementos a           

serem avaliados estão previstos do item 6.5 deste edital. 
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6.3 A avaliação estará disponível de 00:01 do dia 25 de outubro até             

23:59 de 08 de novembro (duas semana) para todos os candidatos e            

candidatas. 

6.4 Informações sobre os selecionados serão disponibilizadas       

posteriormente via e-mail cedido no ato da inscrição. 

6.5 Os elementos para avaliação da inscrição serão: (i) a carta de            

motivação; (ii) as características positivas e negativas descritas pelas         

próprias candidatas(os); (iii) o porquê da(o) candidata(o) estar        

interessada(o) em fazer parte da Destro e o porquê da Destro se            

interessar pela(o) candidata(o); (iv) os pontos que a candidata(o) julga          

relevante sobre seu currículo. Os quatro pontos são propositalmente         

amplos porque a definição do que será colocado nas respostas diz tanto            

sobre a pessoa candidata quanto a resposta em si. 

6.6 Serão convocadas/os para a fase de provas com resolução de cases            

as/os candidatas/os melhor classificadas/os na etapa anterior,       

respeitando o limite mínimo de 07 e o limite máximo de 45            

candidatas/os. 

6.7 Caso haja empate entre a ou as pessoas classificadas na última            

posição aprovada, posição 45, as pessoas candidatas que com elas          

empataram serão também classificadas, caso não seja expandido nos         

termos do 3.5. 

6.8 O preenchimento do formulário de inscrição será feito         

 
 

Destro Consultoria Jurídica Jr. 



 
exclusivamente por meio de formulário disponível no item 4.3. 

 

7. DAS PROVAS ESCRITAS COM RESOLUÇÃO DE CASES 

7.1 Esta etapa, assim como as outras, terá critério eliminatório. 

7.2 As provas ficarão disponíveis de 00:01 do dia 15 de novembro até             

23:59 de 22 de novembro 

7.3 As provas serão divididas por conjunto de diretorias e as notas            

servirão como critério para alocação das candidatas(os), alocação que         

se dará após o processo trainee.  

7.4 As diretorias e presidências, para realização da prova, se agrupam           

da seguinte forma: Presidência Executiva e Diretoria de Gestão de          

Pessoas (case um), Diretorias de Negócios, Financeiro e Projetos (case          

dois), Presidência Institucional e Diretoria de Marketing (case três). 

7.5 Os candidatos que não realizarem todos os cases; aqueles que           

desrespeitarem os Direitos Humanos em suas respostas, aqueles que         

forem preconceituosos de qualquer forma, aqueles que tirarem nota zero          

e aqueles que descumprirem o prazo serão eliminados do processo          

seletivo. 

7.6 Os critérios de avaliação de todos os cases serão os mesmos, quais             

sejam: domínio da língua portuguesa, conhecimento do Regimento        
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Interno e do Estatuto da Destro, capacidade de articulação com outros           

conhecimentos e capacidade de convencimento. Cada critério valerá um         

quarto da pontuação. 

7.7 Em nenhum case haverá uma única resposta correta. 

7.8 As provas serão feitas exclusivamente por meio de formulário          

disponível no endereço eletrônico:    

https://forms.gle/G87iNrNefqcvdCH69 

7.9 A correção será feita pelos diretores e presidentes dos grupos           

temáticos de forma isolada, sendo a média dos corretores a nota do            

candidato na questão.  

7.10 Em caso de empate, os empatados, desde que empatem numa           

nota que o permita, serão classificados. 

7.11 Haverá um número de linhas ideal para a resposta de cada case             

ao fim de seu próprio enunciado; 

8. DA ENTREVISTA 

8.1 A última etapa do processo seletivo consistirá na realização de uma            

entrevista pessoal com o/a candidato(a). 

8.2 As entrevistas consistirão em reuniões virtuais entre as/os         

candidatas/os e integrantes da Destro ConJur, de caráter eliminatório. 
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8.3 A entrevista será realizada por, pelo menos, dois membros da Destro            

Conjur. 

8.4  A entrevista terá caráter eliminatório. 

8.5 As entrevistas acontecerão de 29 de novembro até 06 de           

dezembro, em horário a ser definido pelos entrevistadores e o          

candidato. 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1 O resultado final será divulgado na página do Facebook da Destro            

Conjur no dia 06 de dezembro a partir das 9:00 da manhã, bem como              

pelo e-mail fornecido pela candidata(o) no momento da inscrição. 

9.2 A aprovação no Processo Seletivo não garante a efetivação da/o           

candidata/o como associada/o plena/o da Destro Conjur, mas sim sua          

participação no Programa Trainee. 

10. DO CRONOGRAMA 

Etapa Data 

Preenchimento de formulário de 25 de outubro até 08 de 
novembro 

Evento Institucional 07 de novembro 

Prova com resolução de cases de 15 de novembro até  
22 de novembro 

Entrevista de 29 de novembro até 
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06 de dezembro 

11. DO PROCESSO TRAINEE 

11.1 As(Os) candidatas(os) aprovadas(os) na última fase serão        

convidadas(os) a participar do Programa Trainee. 

11.2. A participação no Programa Trainee não garante a efetivação da/o           

candidata(o) como associada(o) da Destro. 

11.3. Todos os encontros do Programa Trainee serão realizados         

virtualmente. 

11.4. As atividades, o cronograma e demais regras do programa serão           

apresentados às(ao)s trainees após o resultado final do Processo         

Seletivo. 

11.5. A(O) trainee que, sem justificativa válida, faltar mais de 50% das            

Reuniões Gerais e/ ou mais de 40% dos Seminários de Capacitação           

Interna, será desligado do Processo. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 As informações fornecidas pelas(os) candidatas(os) no formulário        

de inscrição serão confidenciais e utilizadas exclusivamente para a         

comunicação com as(os) participantes e outras finalidades ligadas à         

execução do Processo Seletivo. 
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12.2 A inscrição acarretará na automática aceitação dos termos aqui          

dispostos. 

12.3 Há uma semana de interstício entre cada fase, nesse período serão            

enviados, pelo e-mail cadastrado pela pessoa candidata, a classificação         

ou não dela. 

12.4 Demais dúvidas deverão ser retiradas mediante contato com a          

Diretoria de Gestão de Pessoas da Destro Conjur, por meio do e-mail            

destroconjur@gmail.com com o assunto “Processo Seletivo”. 

12.5 A convocação dos candidatos será feita pelo e-mail registrado no           

formulário de inscrição. 

12.6 A Destro não se responsabiliza caso o candidato não consiga se            

inscrever ou cumprir alguma fase do processo seletivo, ainda que por           

força de motivos alheios a sua vontade. 

 

 

 

 

 
 

Destro Consultoria Jurídica Jr. 

mailto:destroconjur@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 
 

Destro Consultoria Jurídica Jr. 


