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EDITAL DE RESIDÊNCIA JURÍDICA  

RESIDÊNCIA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DA ANTONIO 

MENEGHETTI FACULDADE EM PARCERIA COM ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA CONVENIADOS 

CURSO DE DIREITO 

 

A INCUBADORA JURÍDICA, juntamente com a COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

DIREITO da Antonio Meneghetti Faculdades torna pública chamada para inscrições para 

à “I RESIDÊNCIA JURÍDICA” do Curso de Direito da AMF, que acontecerá no mês de 

janeiro e fevereiro de 2023.  

 

OBJETIVO DA RESIDÊNCIA JURÍDICA 

 

I. O Programa de Residência Jurídica tem por objetivo fomentar a importância de estudos 

e experiências profissionais aos estudantes, consubstanciado em períodos de imersão em estágios 

de curta duração nas áreas jurídicas indicadas, para aprofundamento da área de vocação 

escolhida para futura atuação. 

II. O programa se desenvolverá na sede do Escritórios conveniados com o Antonio 

Meneghetti Faculdade.  

III. Esse primeiro módulo da Residência Jurídica será realizado na sede do Escritório de 

Advocacia Andrade Maia em Porto Alegre – RS. O estágio terá início no dia 16 de 

janeiro de 2023 (16/01/2023) e término no dia 16 de fevereiro de 2023 (16/02/2023).  

VAGAS E BOLSA-AUXÍLIO 

I. O Processo Seletivo se destina à seleção de estudantes para ocupar 2 (duas) vagas do 

Programa de Residência Jurídica, além de formação de cadastro de reserva para 

atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do processo.  

 

a. Será 1 (uma) vaga destinada a área de Direito Privado Empresarial e 

Negocial. 

 

b. Será 1 (uma) vaga destinada a área de Contencioso Trabalhista.  
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II. O Escritório de Advocacia Andrade Maia concederá aos residentes jurídicos 

selecionados bolsa-auxílio no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta 

reais), para o período de duração da residência. 

III. A AMF, através de sua mantenedora, FOIL Ltda., ou através de aprovação junto à 

Fundação Antonio Meneghetti, concederá bolsa-auxílio em valor não inferior ao 

subsidiado pelo Escritório de Advocacia Conveniado. 

DO PROCESSO SELETIVO 

IV. O Processo Seletivo será composto de duas etapas, classificatórias e eliminatórias:  

 

a. Análise do desempenho acadêmico, bem como participação em atividades 

extracurriculares desenvolvidas, entre as quais: projetos de pesquisa, 

extensão da Antonio Meneghetti Faculdade e Fundação Antonio 

Meneghetti, atividades laborais, fluência em línguas estrangeiras, em 

especial o Inglês; 

 

b. Entrevista com representante do Escritório Conveniado e Professores do 

Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade.  

DOS CANDIDATOS 

V. Poderão participar do Programa de Residência Jurídica acadêmicos do curso de 

Direito que estejam cursando ou matriculados entre o 7º e 9º semestre da graduação.  

DA INSCRIÇÃO  

VI. As inscrições se realizarão exclusivamente via FORMULÁRIO DO GOOGLE 

FORMS: de 14 de novembro de 2022 (12/11/2022) até o dia 21 de novembro de 2022 

(21/11/2022) às 23h59min, no link https://forms.gle/WttfR79Mux6LXxz67. 

 

a. É de total responsabilidade do candidato preencher todas as informações 

ali contidas, caso não sejam feitas no rigor estabelecido, poderá o 

candidato ser desclassificado.  

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

VII. Os resultados da primeira fase de avaliação serão publicados até o dia 30 de 

novembro de 2022 (30/11/2022). 

 

https://forms.gle/WttfR79Mux6LXxz67
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VIII. Os alunos selecionados serão devidamente informados, com antecedência, do dia 

designado para a segunda etapa do certame.  

 

IX. O resultado final, após a segunda etapa, com divulgação do nome dos alunos 

aprovados será realizado em dia a ser marcado e divulgado pela Coordenação do 

Curso.   

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

X. É de responsabilidade do aluno selecionado a hospedagem e demais custos 

durante o período da residência jurídica.  

 

XI. Também o aluno selecionado deverá apresentar Seguro Saúde para o período em 

que estiver na residência. 

Datas e Prazos importantes  

14 a 21 de novembro  Período de inscrições 

30 de novembro 
Divulgação do resultado da primeira 

etapa 

16 de janeiro de 2023 a 16 de fevereiro 

de 2023 
Período da Residência Jurídica  

 

 

Restinga Seca, RS, 14 de novembro de 2022. 


