
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE DIREITO 

PROJETO DE EXTENSÃO  

DEFENSA ASSESSORIA CRIMINAL POPULAR 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ADVOGADOS/AS VOLUNTÁRIOS/AS 
 

O Projeto de Extensão DEFENSA Assessoria Criminal Popular, coordenado pelo Professor Bruno Rotta Almeida e pela 

Professora Inezita Silveira da Costa, seleciona advogados/as interessados/as.  

 

ATIVIDADES 

 Atendimento, nas atividades do Projeto de Extensão DEFENSA Assessoria Criminal Popular, a pessoas em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica que são vítimas ou acusadas em processos criminais. 

 Acompanhamento, inclusive a realização de audiências, dos processos criminais dos assistidos no Fórum da 

Comarca de Pelotas/RS. 

 Orientação e supervisão das atividades dos/as estudantes, principalmente a correção de petições e demais atos 

processuais. 

 

NÚMERO DE VAGAS 

 Serão selecionados/as até 2 (dois) profissionais. 

 A Coordenação se reserva da possibilidade de selecionar um número inferior ou superior de profissionais. 

 

CARGA HORÁRIA E LOCAL DAS ATIVIDADES 
 As atividades do Projeto são realizadas nas quintas-feiras, das 14h às 16h.  

 As atividades são realizadas no prédio do Serviço de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito da UFPel. O 

SAJ está localizado na Rua Félix da Cunha n. 363, ao lado da Faculdade de Direito da UFPel.  

 

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Disponibilidade para os atendimentos, audiências e demais encontros de formação dos/as participantes. 

 Estar regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 Interesse pelas áreas das ciências criminais, assessoria jurídica popular, direitos humanos. 

 Experiência em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

INSCRIÇÕES 
 As inscrições poderão ser feitas até o dia 02/04/2019 (terça-feira), às 23h59. 

 Os/as interessados/as devem enviar e-mail para libertasufpel@gmail.com com o currículo e carta (na própria 

mensagem) com a justificativa de interesse. 

 As entrevistas com os/as inscritos/as serão realizadas no dia 03/04/2019 (quarta-feira), às 15h30. A chamada 

ocorrerá no Saguão de entrada da Faculdade de Direito da UFPel.  

 O resultado será divulgado no dia 03/04/2019 em: http://wp.ufpel.edu.br/libertas e mural da Faculdade de Direito. 

 As atividades iniciam no dia 04/04/2019. 

 

REMUNERAÇÃO 
 As atividades são voluntárias, sem remuneração. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 
 Àqueles/as que tiverem participação mínima de 75% nas atividades, serão fornecidos certificados de participação 

para fins de comprovação de atividade jurídica voluntária. 

 

 

Pelotas, 25 de março de 2019. 

 

BRUNO ROTTA ALMEIDA 

INEZITA SILVEIRA DA COSTA 

Projeto de Extensão DEFENSA Assessoria Criminal Popular 
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