
 

 
 

 
 

 

 

 

 

EDITAL 002/2019  

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DO 

PROJETO DE EXTENSÃO DIREITO CUIDATIVO 

 

I – DAS FINALIDADES DO EDITAL   

O Projeto de Extensão Direito Cuidativo integra o Programa “CUIDATIVA: INTEGRALIDADE 

DO CUIDADO E QUALIDADE DE VIDA - Centro Regional de Cuidados Paliativos UFPel”, 

localizado na Unidade Laneira, Av.Duque de Caxias, 112, Fragata. Idealizada em 2015 e 

implementada a partir de 2016, a Cuidativa ou day care, possui como principal objetivo 

ofertar cuidados paliativos e oportunizar maior Qualidade de Vida para as pessoas que 

apresentam doenças crônicas que ameaçam a vida, em ambiente ambulatorial com 

integração de várias áreas do conhecimento. As principais ações do Projeto de Extensão 

compreendem atividades que atendam às necessidades físicas, emocionais, sociais e 

espirituais de pacientes e familiares envolvidos no processo de adoecimento., que presta 

atendimento na área da saúde a pacientes em situação de gravidade ou doenças crônicas. 

O Serviço de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito participa do referido Projeto 

através de alunos voluntários, para o atendimento, orientação, elaboração de peças 

processuais e acompanhamento de processos judiciais envolvendo temáticas relativas a 

Interdição, Acolhimento Institucional, Medicamentos, Tratamentos e Cirurgias, entre 

outros. 

Assim, o presente Edital tem por finalidade selecionar 5 (cinco) alunos voluntários para a 

realização das atividades supra mencionadas, sem remuneração. 

 

 

 



 

 
 

 
 

II – DO NÚMERO DE VAGAS 

Por meio do presente Edital serão selecionados 5 (cinco voluntários), distribuídos nos 

seguintes períodos do curso de Direito em 2019: 

- 1 (um) voluntário do 5º ano; 

- 2 (dois) voluntários do 4º ano; 

- 2 (dois) voluntários do 3º ano. 

 

III - DA CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Os candidatos devem ter disponibilidade para uma carga horária de 4 (quatro) horas 

semanais, para realização de atividades preferencialmente no SAJ, a partir de outubro de 

2019, tão logo o resultado da seleção seja divulgado.  

Eventualmente, caso o paciente necessite de atendimento da Unidade Cuidativa, pelas 

circunstâncias relativas ao tratamento de saúde, as atividades podem exigir o 

deslocamento do aluno voluntário até a Unidade Cuidativa, localizada no Bairro Fragata. 

 

IV – INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas na secretaria do SAJ, localizado na Rua Felix da Cunha, nº 

363, (térreo), de 23 a 27 de setembro de 2019, das 07h às 19hs. 

 

V – DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar:  

a) Formulário de inscrição com declaração de disponibilidade de próprio punho, para 

atendimento preferencialmente no SAJ e eventualmente na Unidade Cuidativa (anexo 1 

deste Edital);  

b) Curriculum vitae;  

 

 



 

 
 

 
 

VI – DA SELEÇÃO  

A seleção será conduzida pela Coordenação do SAJ, acompanhada da equipe Direito 

Cuidativo, que irá avaliar curriculum vitae e entrevista. 

As entrevistas dos candidatos inscritos ocorrerão no dia 30 de setembro de 2019, a partir 

das 14hs, no SAJ. 

Todos os candidatos deverão estar presentes no primeiro horário e as entrevistas 

ocorrerão por ordem de chegada. 

 

VII – DO RESULTADO 

O resultado será divulgado na página do Curso no Facebook e na da Faculdade de Direito: 

https://wp.ufpel.edu.br/direito/. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As situações não previstas por este Edital serão resolvidas pela Coordenação do SAJ e pela 

equipe atual do Direito Cuidativo. 

 

 

Pelotas, 16 de Setembro de 2019. 

 
 
 

Prof.Karinne Emanoela Goettems dos Santos 
Coordenadora do Serviço de Assistência Jurídica 

Faculdade de Direito 
 

 

 

 

https://wp.ufpel.edu.br/direito/


 

 
 

 
 

 

ANEXO 01 - EDITAL 002/2019 

PROJETO DIREITO CUIDATIVO – CANDIDATO VOLUNTÁRIO 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E DE DISPPONIBILIDADE 

 

Nome do candidato:_______________________________________________________ 

Nº  matrícula: ________________________ 

Ano do Curso de Direito em 2019_________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Telefones: ________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

(Declaração de disponibilidade de próprio punho) 

 

 

Data: ____/_____/_________ 

Assinatura: _______________________________________________ 


