
PROCESSO SELETIVO – COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA JÚNIOR –
EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)

PROFESSORES ORIENTADORES: Bruno Stigert, Fernando Guilhon, Frederico Riani,
Karol Durço, Maria Luiza Teixeira, Márcio Faria, Mônica Barbosa, Natália Castro e
Raquel Bellini.

A DIRETORIA DA VICE-PRESIDÊNCIA da COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA
JÚNIOR, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de realização do Processo
Seletivo para novos membros da Colucci CJJr., para preenchimento de vagas e
formação de cadastro de reserva, conforme os esclarecimentos e disposições a seguir.

1. Realização

Colucci Consultoria Jurídica Jr.

2. Descrição, local e data

O processo seletivo ocorrerá em 05 (cinco) fases classificatórias e eliminatórias:

A primeira fase consistirá em um formulário online de inscrição, que deverá ser
preenchido pelo candidato e enviado, do dia 01 de abril de 2021 (quinta-feira) até o
dia 13 de abril de 2021 (terça-feira), às 23 horas e 59 minutos. Os aprovados nessa fase
serão comunicados por e-mail até o dia 16 de abril de 2021.

A segunda fase se dará por meio aplicação de desafio em formato online, composto
por parte escrita e audiovisual, aplicados e avaliados pela Colucci Consultoria, tendo
suas diretrizes fornecidas na data de 16 de abril de 2021 (sexta-feira), e tendo prazo
de cumprimento o dia 22 de abril de 2021 (quinta-feira), às 23 horas e 59 minutos. Os
candidatos aprovados na segunda fase serão comunicados por e-mail até o dia 26 de
abril de 2021, até às 23 horas e 59 minutos.

A terceira fase se dará a partir de aplicação de dinâmica online em grupo, aplicada e
avaliada pela Colucci Consultoria juntamente com empresa terceirizada e acontecerá
entre os dias 27 de abril de 2021 (terça-feira) e 30 de abril de 2021 (sexta -feira), com
opção de horário na parte da manhã e na parte da tarde, conforme estabelecido pela



Colucci Consultoria, sendo o candidato informado com antecedência o seu horário
de avaliação. Os candidatos aprovados na terceira fase serão comunicados por e-mail
até o dia 1 de maio de 2021 (sábado), até às 23 horas e 59 minutos.

A quarta fase será composta por entrevistas individuais que ocorrerão nos dias 5
(quarta-feira), 6 (quinta-feira) e 7 (sexta-feira) de maio de 2021, com disponibilidade
de horários nos turnos de manhã e tarde. Os candidatos aprovados na quarta fase
serão comunicados por e-mail até o dia 8 de maio de 2021.

A quinta etapa consistirá em convocação para processo trainee com duração
aproximada de 6 semanas, com previsão de início em 12 de maio de 2021 e previsão
de término em 18 de junho de 2021.

Nos dias 17 (quinta-feira) e 18 (sexta-feira) de junho de 2021 os candidatos serão
comunicados de seus resultados, sendo efetivados os membros selecionados no
processo trainee.

As datas estão sujeitas a alterações, desde que sejam comunicadas com pelo menos
24 horas de antecedência.

Será formado cadastro de reserva, para convocação posterior em caso de
necessidade. O cadastro de reserva terá duração até a publicação do edital do
Processo Seletivo subsequente.

3. Objetivos

A Empresa Júnior da Faculdade de Direito da UFJF visa criar um ambiente
compatível com a realidade de um escritório de advocacia, inteiramente gerido por
alunos, inserido no Movimento Empresa Júnior (MEJ). Seu foco é Direito Preventivo
Empresarial, prestando serviços de consultoria e assessoria jurídica personalizadas a
micro e pequenas empresas, a fim de evitar litígios e prevenir conflitos, abarcando os
conteúdos de Direito Civil, Tributário, Trabalhista e Empresarial. O objetivo maior é
contribuir para o desenvolvimento profissional e humano de seus membros,
capacitando-os para impactarem de forma positiva na sociedade, local e
nacionalmente.



Por meio do processo seletivo, visa encontrar alunas e alunos com o protagonismo
necessário para seu próprio desenvolvimento e para o da Empresa Júnior. Algumas
habilidades como capacidade de aprendizado acelerado, resiliência, sentimento de
pertencimento, proatividade, liderança, transparência, profissionalismo,
responsabilidade social, sustentabilidade, trabalho em equipe, senso de urgência e
comprometimento serão buscadas e, principalmente, otimizadas durante e após o
processo seletivo.

4. Estrutura da Empresa

A Colucci Consultoria Jurídica Júnior é dividida em 4 (quatro) diretorias, com
competências atribuídas por forma estatutária: Diretoria da Presidência; Diretoria da
Vice-Presidência, Diretoria Comercial e Diretoria de Projetos.

5. Pré-Requisitos

a. Ser aluno matriculado e frequente em qualquer período na Faculdade de Direito da
UFJF.

b. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para se dedicar à Empresa Júnior,
de acordo com a exigência da Pró-Reitoria de Extensão.

c. Ter a formatura prevista para Dezembro de 2021 em diante.

6. Avaliação

6.1 Todas as etapas serão aplicadas e avaliadas pela Colucci Consultoria Jurídica
Júnior juntamente com a empresa terceirizada contratada, a fim de manter padrões
estritamente profissionais de recrutamento e seleção simulando o ambiente do
mercado de trabalho.

Todas as etapas do Processo Seletivo 2020.2 ocorrerão de forma online, segundo
orientações de autoridades sanitárias, podendo sofrer alterações para modalidade
presencial de acordo com o retorno das atividades letivas da Universidade Federal de
Juiz de Fora, tendo locais de realização em divulgação posterior.



O processo seletivo é eliminatório. Desse modo, o resultado satisfatório obtido pelo
candidato a cada fase é requisito de convocação para a próxima fase.

6.2 Os candidatos, aprovados ou não, poderão solicitar feedbacks relativos a
qualquer etapa do processo seletivo por meio do e-mail
vicepresidencia.colucci@gmail.com.

7. Gratuidade

O Processo Seletivo será integralmente custeado pela Colucci Consultoria Jurídica
Júnior.

8. Inscrições

As inscrições serão realizadas virtualmente, por meio deste formulário online:
https://bit.ly/3fwOCtM, disponível nas mídias sociais da CCJJr. O prazo para
realização de inscrições terá início na publicação do presente edital e encerramento às
23h59min do dia 13 de abril de 2021 (terça-feira).

9. Política de Diversidade

A Colucci Jr. está comprometida para a promoção da igualdade e da diversidade
dentro da organização. Esse é um processo para todos e para todas. Entendemos que
pessoas diversas trarão talentos e experiências incríveis, tornando nosso time mais
colaborativo, transformador e inovador. Acreditamos na igualdade de
oportunidades, independentemente de raça ou grupo racial (incluindo cor,
nacionalidade, etnia, origem), religião ou crença, idade, deficiência, orientação
sexual, sexo, readequação de gênero e identidade de gênero, casamento e parceria
civil, gravidez, maternidade e paternidade. Rechaçamos e combatemos quaisquer
incidentes de discriminação e assédio perceptiva ou associativa.
Inscreva-se e seja 100% você!

10. Política de Privacidade

Os dados dos inscritos coletados durante as fases do processo seletivo serão tratados
de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo a Política de Privacidade



da Colucci Consultoria Jurídica Júnior, a qual está disponível no link:
https://bit.ly/3whODYt
11. Disposições Finais

Os candidatos, ao ingressarem no presente Processo Seletivo, a partir do
comparecimento e realização de sua primeira fase, permitem que a CCJJr. faça uso de
seu nome e imagem para fins de divulgação do Processo Seletivo e da Empresa
Júnior.

Os candidatos poderão encaminhar eventuais dúvidas para
vicepresidencia.colucci@gmail.com.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Juiz de Fora, 01 de abril de 2021.

___________________________________
Laura Ester Abreu de Paula
Diretora Vice-presidente

____________________________
Victoria Lamego Almeida

Diretor Presidente

ANEXO 1

DATAS DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 2021.1

https://bit.ly/3rICUyE

MATERIAL DA CURIOSIDADE

A fim de que os candidatos já possam ter contato com a empresa  e aprofundar seus
conhecimentos, seguem algumas indicações de leitura e conteúdo:

MANUAL COLUCCI

Victoria ALaura P



https://bit.ly/2Ppgo0N

NÚCLEO DA ZONA DA MATA

https://bit.ly/3ucQgF5

FEJEMG (Federação das Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais)

https://bit.ly/3ucdV8H

https://bit.ly/3dp4yLZ

BRASIL JÚNIOR

https://bit.ly/2QYZqa0

https://bit.ly/3wi8G9l


