
   

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGA – ADVOGADO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT/AL 

 

O Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL, por intermédio do seu Núcleo de 

Desenvolvimento Humano, torna pública a realização do processo seletivo para 

provimento de 02 vaga para o cargo de advogado mediante as condições 

estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo será dirigido pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano 

da UNIT/AL. 

1.2. A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo o provimento de 

vagas para o cargo de Advogado, cuja atuação ocorrerá no Centro 

Universitário Tiradentes, localizado em Maceió/Alagoas, sendo que o  

candidato(a) selecionado (a) será  convocado(a) por ordem de classificação 

e de acordo com os termos definidos neste Edital. 

 

1.3.  A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá o exame de   

habilidades e conhecimentos, obedecendo as seguintes etapas: 

1.3.1 Análise Curricular 

1.3.2 Prova de conhecimentos 

1.3.3 Entrevista Técnica 

1.4 Os candidatos que tiverem vínculo de parentesco com colaboradores do 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL devem informar no momento da etapa 

da Entrevista Técnica. 

2. DO CARGO, ÁREA DE ATUAÇÃO, VAGA, REQUISITOS E SALÁRIO. 

VAGA  

   

VAGA 

Cargo  Advogado 

                Vinculação Diretoria Jurídica do Grupo Tiradentes 

              Nº de vagas 02 

                  Horário 40 horas semanais/ Exclusividade  

           Requisitos Exigidos Escolaridade 
- Superior Completo em Direito;  
- Registro ativo e regular na OAB/AL;  
- 02 anos de formado 
 



   

 

 

3. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 PRIMEIRA FASE: ANÁLISE CURRICULAR - DOS PRÉ-REQUISITOS  

3.1.1 O envio do currículo deverá ser pelo vagas.com no link 

vagas.com.br/v2017981 e cadastrar currículo em Gente e Carreira (Quero me 

cadastrar – Administrativo no site da Unit/AL). 

3.1.2 O Centro Universitário Tiradentes não se responsabiliza por inscrições não 

realizadas por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados  

3.1.2 A inscrição do candidato implica anuência com as regras estabelecidas 

neste edital, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento ou 

discordância.  

3.1.3. Somente deverão realizar a inscrição os profissionais que se enquadrarem 

no perfil de experiência e conhecimentos exigidos no processo seletivo. O 

candidato deverá certificar-se de que atende todos os requisitos.  

 
 

Conhecimentos/Habilidades 
- Plena experiência na área cível, trabalhista, 
consumerista e Direito Administrativo; 
- Atuação efetiva no contencioso (Petições 
iniciais, defesas, recursos, diligências, despacho 
com juízes e desembargadores, sustentações 
orais; entre outros) 
- Boa comunicação oral e escrita; 
- Boa redação jurídica 
-  Disponibilidade para viagens; 
- Exclusividade  
 

 Competências Pessoais/Atitudes 
 -Pontualidade;  
- Bom senso; 
- Organização; 
- Ser respeitoso; 
- Saber trabalhar em equipe; 
- Fluência Verbal; 
- Comunicação oral e escrita; 
- Comprometimento;  
 -Criatividade; 
- Proatividade 
- Planejamento; 
- Relações Interpessoais 

http://vagas.com.br/v2017981


   

3.1.5 Os candidatos que, a qualquer tempo, não comprovarem documentalmente 

as informações constantes no currículo e fornecidas na entrevista técnica, 

estarão automaticamente desclassificados do processo seletivo.  

3.1.6 Esta fase é eliminatória e consiste na verificação dos pré-requisitos 

necessários à ocupação da vaga através do currículo inscrito, efetuada por meio 

de recurso eletrônico, tendo como referência informações divulgadas neste 

edital.  

3.2.2 Deverão constar todos os requisitos do cargo e experiência, bem como a 

pretensão salarial. No caso de não identificação na análise curricular o candidato 

será desclassificado.  

3.2.3 Os candidatos que apresentarem todos os requisitos para a inscrição serão 

selecionados para a próxima etapa do processo seletivo. 

3.2 SEGUNDA FASE – PROVA DE CONHECIMENTOS - ELIMINATÓRIA 

3.2.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a ciência correta do local e 

endereço da prova de conhecimentos, bem como o comparecimento no horário 

determinado, cuja convocação será através de contato telefônico e/ou por e-mail, 

não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.  

3.2.2 Os candidatos deverão apresentar-se ao local designado com 

antecedência mínima de 15 (quinze) minutos. Não será permitida, em hipótese 

alguma, a entrada após o início da prova. Para realização das provas os 

candidatos deverão levar caneta de tinta azul ou preta.  

3.3.3 Os candidatos aprovados na Avaliação Curricular deverão apresentar-se 

para a prova teórica munidos de documento com foto.  

3.3.4 A prova de conhecimentos é de uso e posse exclusiva da Instituição e será 

composta de questões de múltipla escolha e questões discursivas, com duração 

de 04 (quatros) horas. 

3.3.5 O candidato não poderá levar a prova e nem anotar o gabarito, tampouco 

será disponibilizada a prova e divulgada a respectiva nota. 

3.3.6.Será permitida consulta a legislação não comentada. Não será 

disponibilizada bibliografia para a realização da prova. 

3.3.7 Serão classificados para a próxima fase os candidatos que tiverem o 

melhor desempenho na prova de acordo com a avaliação da Diretoria Jurídica 

do Grupo Tiradentes, a seu discernimento. 

3.3.7 Conteúdo da Prova de Conhecimentos: Direito Constitucional; Direito 

Administrativo; Direito e Processo do Trabalho; Direito e Processo Cível; 

Direito do Consumidor; Lei 9394/96; Lei 9235/2017 e Lei 13.467/2017. 

 

 



   

QUARTA FASE – ENTREVISTA TÉCNICA E HABILIDADES– ELIMINATÓRIA 

E CLASSIFICATÓRIA 

3.4.1 Os candidatos habilitados na fase da prova e de conhecimentos serão 

convocados para a etapa de entrevista técnica, que será realizada pelo Diretor 

Jurídico ou alguém por ele designado.  

3.4.2 Os candidatos selecionados poderão ser submetidos a um teste de perfil 

aplicado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano. 

3.4.3 Essa etapa será de carácter eliminatória e classificatória. 

 

5. CRONOGRAMA PREVISTO  

Inscrições/Envio dos Currículos 09/01/2020 até 17/01/2020 

Seleção dos candidatos 18 a 20/01/2020 

Contato com os candidatos selecionados 20/01/2020 

Realização da Entrevista Técnica 23/01/2020 – Manhã (conforme 
agendamento) 

Realização da Prova escrita 23/01/2020 – Tarde (conforme 
agendamento) 

Contato com o candidato selecionado para 
vaga 

25 a 31/01/2020 

 

6. DA CONTRATAÇÃO  

6.1 Após a verificação da regularidade do Processo Seletivo o candidato que 

houver sido classificado em primeiro lugar será convocado para apresentação 

dos documentos de contratação e realização de exame médico ocupacional. 

Sendo considerado apto mediante tais requisitos, firmará contrato de experiência 

profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após o período de experiência e 

conforme a avaliação feita pela Direção responsável poderá ser realizada a 

contratação definitiva, celebrando-se o contrato por prazo indeterminado, na 

forma da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 6.2 Os candidatos que não comprovarem as informações de escolaridade e 

experiência estarão automaticamente desclassificados do processo.  

6.3 O Processo Seletivo finaliza somente a partir da apresentação da 

documentação legal exigida para contratação, bem como estar apto no Atestado 

de Saúde Ocupacional (ASO), realizado pela instituição.  

6.5 A contratação do candidato aprovado será realizada de acordo com a 

necessidade administrativa da Unidade local. A aprovação no processo seletivo 

não gera expressamente o direito à contratação. 



   

 6.6. O Centro Universitário Tiradentes se reserva o direito de cancelar a vaga 

em qualquer fase do processo seletivo, sendo esse fato, se ocorrer, comunicado 

aos candidatos.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 As informações sobre este PROCESSO SELETIVO serão prestadas pelo 

Núcleo de Desenvolvimento Humano da unidade Instituição através  

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Desenvolvimento Humano 


