EDITAL PARA O PROGRAMA “CONCURSO UNIVERSITÁRIO”
DIREITO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO CUNHA

1. Concurso
O “Concurso Universitário” é uma iniciativa do Gabinete do Deputado Estadual
Rodrigo Cunha que tem como objetivo estimular a participação dos alunos do ensino
superior na construção e aprimoramento das atividades do gabinete do parlamentar,
oportunizando o despertar da vocação científica e incentivo de talentos potenciais entre
estudantes de graduação, proporcionando ao aluno(a) o desenvolvimento de sua
criatividade e inovação.

2.

Público-alvo
Será escolhido 01 aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de graduação
em Direito das instituições de ensino superior regularizadas junto ao Ministério da
Educação, que concluíram o 4º período, quando o regime for de crédito, ou 2º ano, quando
for regime seriado.

3.

Objetivo
Proporcionar um ambiente de boas práticas aos estudantes universitários, ao
mesmo tempo que fornece insumo para o desenvolvimento de soluções que vão
corroborar com as orientações e planos de ação do mandato. O cargo em seleção é do de
auxiliar legislativo, em cargo comissionado, com remuneração de R$ 961,72 (novecentos
e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), com carga horária de 40hrs semanais.
O(a) selecionado(a) deverá acompanhar e auxiliar o parlamentar no tocante as
atividades do mandato nas dependências internas e externas à Assembleia Legislativa de
Alagoas. Assessorar os trabalhos desenvolvidos durante as sessões plenárias, audiências
públicas e reuniões de comissões. Emitir parecer sobre as matérias em tramitação no
legislativo. Realizar estudos-pesquisas de forma técnico-jurídico mantendo arquivo
atualizado sobre os assuntos analisados. Elaborar e acompanhar projetos, decretos

legislativos, resoluções, moções, requerimentos, indicações e outros. Planejar e elaborar
relatórios e correlatos. Cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do
mandato parlamentar. Redigir ofícios, correspondências e similares.

4. Inscrições

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do preenchimento de
formulário disponibilizado na página @rodrigocunhaal no Facebook, no período
compreendido entre os dias 04 de abril de 2017 a 10 de abril de 2017, até as 23h 59min,
onde deverão ser fornecidas todas a informações requeridas para validação da inscrição.

5. Primeira Fase da Seleção

A primeira fase será realizada através de redação sobre as matérias jurídicas
estudadas na grade curricular do curso a ser realizada na data de 17 de abril de 2017, às
9hrs, no auditório da Assembleia Legislativa de Alagoas.
O(a) candidato(a) deverá, no momento da avaliação, apresentar documento oficial
de identificação com foto, cópia autenticada e atual do histórico analítico e cópia
autenticada do comprovante de matrícula.
O(a) candidato(a) que não apresentar tal documentação, na data da prova
subjetiva, será automaticamente desclassificado do certame.

6. Resultado da Primeira Fase

As notas da primeira fase serão publicadas no facebook @rodrigocunhaal na data
de 24 de abril de 2017.

7. Segunda Fase da Seleção

Os(a) 5 (cinco) candidatos(as) com a maior nota na primeira fase serão
selecionados(as) para entrevista em data a ser agendada pelo Mandato Rodrigo Cunha.

O(a) candidato(a) que deixar de comparecer à entrevista agendada será
automaticamente desclassificado(a) do certame.

8. Resultado Final do Concurso Universitário

O resultado do certame, com a convocação do(a) candidato(a) selecionado(a),
será publicado no facebook @rodrigocunhaal.

