UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETEDO REITOR

EDITAL Ne 31/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO E PROCESSOSELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO
UNIVERSITÁRIO DOS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS (NUTI) - PERÍODO LETIV0 2019.1

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAb no uso das suas

atribuições, constantes no art. 13 do Estatuto da Universidade Católica do Salvador,
torna público que estão abertas as inscrições para ProcessoSeletivo para composição

do Núcleo Universitário dos Tribunais Internacionais (NUTI) destinado aos Alunos do

Curso de Direito da UniversidadeCatólica do Salvador, desde que atendam às
exigênciasdeste Edital e demais normas regimentais.
1. DO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DOS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS(NUTI)

1.1. 0 Núcleo Universitário dos Tribunais Internacionais (NUTI) tem como propósito
aprimorar os conhecimentos jurídicos dos seus alunos, em competições de cortes
simuladas nacionais e internacionais (A4oot Court Compet/t/on.l. Desta maneira, é
delineada a integração da Universidade no processo latente de Internacionalização do
conhecimento.

Parágrafo Único. O Núcleo Universitário dos Tribunais Internacionais (NUTI) do Curso
de Direito da UCSalserá regido pelas normas constantes deste Edital, assim como pelo

estatutodo NUTI,que fixa normasgeraisacercada estrutura,organização
e
funcionamento do Núcleo.
1.2.São finalidades do NUTI

a) Capacitar os estudantes de nível superior visando sua participação em simulações
de cortes nacionais e internacionais(A4oot Court Comi)et/t/ons);
b) Estimular os alunos a estabelecer contatos e desenvolver espírito cooperativo;

c) Fomentar a pesquisa de temas como Direito Internacional, Direitos Humanos e
Arbitragem Empresarial;

d) Contribuir com a qualidade do ensino na graduação, ao apoiar estudantes e
professores no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;
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e) Promover ações cooperativas entre estudantes e professores, favorecendo a
participação dos alunos nas atívidades de docência.
1.3. São normas referentes ao NUTI
a) Uma vez classificado, mas não habilitado, o aluno poderá ser convocado no período

letivo de ]. (um) ano contandoa partir da data de divulgaçãodo resultadofinal da
terceira etapa;
b)A

metodologia

de

avaliação

do

NUTI

consiste

em

três

pilares:

produtividade/rendimento, participação e frequência. O descumprimento de alguma

das díretrizes do Programa acarretará no desligamento do membro, conforme
detalhamento do Estatuto do NUTl;

c) O credencíamento do membro só ocorrerá, caso o componente do Núcleo tenha
participado e/ou colaborado com a equipe no processo de organização da competição
escolhida, conforme definição do Estatuto do NUTl;

d) Uma vez cumpridas todas as diretrízes, o discente se tornará membro efetivo do
NUTI, pois, posteriormente

poderá prosseguir

em colaboração

com as pesquisas

doutrinárias realizadas por cada Núcleo-time
2. DAS INSCRIÇÕESE DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS

2.1. As intormações referentes ao número de vagas para composição do Núcleo

Universitário Dos Tribunais Internacionais (NUTI) estão disponibilizadasno anexo l do
presente edita], para o período ]etivo de 0].(um) ano.
2.2. A inscrição para o NUTI deverá ser feita pelo discente por meio do preenchimento
e entrega da ficha de inscrição constante do anexo ll e da entrega de carta

motivacional, conforme detalhamento constante no anexo 111
deste edital, na Central

de RelacionamentoAcadêmico(CRA)dos vamp/ Federaçãoe Pituaçu, no período de
06.05.20]-9 a 22.05.2019, passíveisde prorrogação de até 7(sete) dias.
2.3. No ato da inscrição, o discente deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Cópia do RG e CPF;

b) Ficha de inscrição, constante do anexo ll deste edital;
c) Carta motívacional, conforme modelo constante do anexo 111
deste edital;
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d) Comprovante de matrícula regular no curso de graduação em Direito da UCSAL- do
primeiro até o nono semestre;

e) Teste de proficiência em inglês ou certificado de conclusãode curso na língua
inglesa, para os inscritos nos Núcleos - Time de Direito Internacional e direitos
Humanos IMoot Court - Nelson Mandelal que pretendam participar das competições
realizadas em inglês.

2.4. A inscrição somente será aceita, atendidos os requisitos especificados no item 3.].
e mediante apresentação do rol de documentos indicado no item 2.3;

2.5. A confirmação da efetivação da inscrição será encaminhada por meio do e-mail
nuti.ucsal@gmail.com e informada ao candidato por meio do e-mail indicado na ficha
de inscrição;

2.6. Os núcleos-time ofertantes das vagas acima discriminadas se reservam ao direito

de efetivamente convocar menos ou mais inscritos para ingresso no NUTI do que a
quantidade alocada de vagas;

2.7. Uma vez classificado,mas não habilitado,o aluno poderá ser convocadono
período letivo de l(um) ano contando a partir da data de divulgação do resultado final
da segunda etapa;

2.8. Neste processo seletivo, o candidato deverá indicar a ordem de preferência para o
ingresso(núcleo-time e competição) no NUTI. Porém, sendo uma das opções um time
que exija o conhecimento da língua inglesa, este, deverá ser o de primeira opção para
a submissão

da inscrição

no PROSEL;

2.9. Encerradas as inscrições, será emitido Ato Homologatório daqueles que atendem

às disposiçõesdeste Edital e das normas regimentais, excluindo-se automaticamente
os que não observarem as referidas normas.
3. DOS KEQUISITOS
3.1. Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:

a) Ser aluno da graduaçãoe estar regularmente matriculado no Curso de Direito
matutino ou noturno) da UCSALdo primeiro ao nono semestre
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b) Deter conhecimento da língua inglesa(escrita e oralidade) de acordo com o núcleotime e competição escolhido, vedeitem 2.3 deste edital;
c) Não ter sofrido qualquer sanção disciplinar acadêmica;

d) Não ter assinadopetição como estagiário inscrito na Ordem dos Advogadosdo
Brasil IOAB);

e) Não ter o candidato desistido de participar do respectivo PROSEL,após aprovado na
primeira

etapa

do

processo seletivo

para

composição

do

NUTI, realizado

anteriormente - Edital N.Q 27/2018
3.2. Aqueles que se submeterem ao teste em inglês e forem aprovados poderão,

posteriormente,ingressar em qualquer outro núcleo-time, contudo deverá se
submeter às regras estipuladas por este time, v/de estatuto do NUTI.
4. DO PROCESSOSELETIVO

4.1. A seleção de discentes para composição do Núcleo Universitário Dos Tribunais
Internacionais(NUTI) será realizada em 3 etapas:
a) A primeira fase do processo seletivo consistirá na conferência da presença de todos

os documentos elencados no item 2.3, passívelde desclassificaçãodo candidato caso
não apresente todo o material exigido, com peso l;

b) A segunda fase do processo seletivo consistirá na análise da carta motivacional
conforme modelo constante do anexo 111
deste edital, com peso2;
c) A terceira fase do processoseletivo consistirá em entrevista que será dividida em

duas fases: num primeiro momento, haverá em uma rodada oral simulada para
exposição dos argumentos a respeito do caso hipotético escolhido, com peso 5. Já no
segundo momento, o candidato será submetido a entrevista oral devendo responder
às perguntas que Ihe forem feitas pela comissão avaliadora, com peso 2;
d) A tabela de somatória dos pesos consta em Anexo IV deste edital;

e) As entrevistas serão realizadas no campus de Pituaçu no dia 27.05.2019 e no
campus da Federação no dia 28.05.20].9. O agendamento desta acontecerá através da

plataforma Doou/e onde, será encaminhadoo link juntamente com o e-mail de
confirmação da inscrição e com o "Guia do Candidato" - documento que contém
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detalhes das regras da etapa 3 e os materiais que deverão ser estudados, vedeitem
2.3

Parágrafoúnico: O candidato que não apresentartodos os documentosexigidosna
primeira fase, automaticamente não poderá realizar as fases posteriores do processo
seletivo.
4.2. Dos critérios para avaliação da carta motívacional

4.2.1. Carta motivacional, conforme requisitos constantes do anexo 111deste
edital, será analisada em consoante com os seguintes critérios:
a) Clareza na escrita;

b) Da motivação em atívidades acadêmicas, extensionistas e voluntárias;
c) Envolvimento em atividades acadêmicas,extensionistas e voluntárias;

d) Descriçãodo perfil pessoal,com breve explicaçãosobre o anexocom as finalidades
do NUTI.

4.3. Da composição da mesa avalíadora da entrevista
a) Caberá à Comissão Avaliadora, devidamente estruturada e coordenada pelo NUTI, a
função de avaliar os candidatos inscritos no ProcessoSeletivo;
b) Comporá a banca de examinadores pe]o menos 0].(um) membro pleno;

c) O ProcessoSeletívo será realizado conforme o núcleo-time escolhido pelo candidato
com caráter eliminatório e classificatórío.
4.4. Dos critérios e procedimentos das entrevistas
4.4.1. Será realizada uma avaliação oral em tempo total de 15 minutos;
4.4.2. Todas as entrevistas realizadas pelo NUTI possuem a mesma estrutura, e

serão diferenciadasapenas quanto ao critério do idioma, em razão do
conhecimento da língua inglesa ser pré-requisito para algumas das moof
courts;

4.4.3. A avaliação oral para o núcleo-time de DjrejtQIJl!erDêçjQDg! será
composta de fase única. Em um primeiro momento, o candidato participará

uma rodada oral simulada para expor dos seus argumentos, em língua
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sobre o caso hipotético apensado ao Guia do Candidato, em tempo máximo de
7 (sete) minutos. Além desta exposição oral, os candidatos deverão responder

às perguntas que lhesforem feitas pelos juízes. O segundo momento, consistirá
na realização de uma breve entrevista oral em língua inglesa, cujo objetivo é
analisar o perfil do candidato.
4.4.4. A avaliação oral para o núcleo-time de Direitos Humanos voltado para a

competição Nelson Mandela World Moot Court Competition - Genebra/SWI

será composta de fase única. Em um primeiro momento, o candidato
participará de uma rodada oral simulada para expor dos seus argumentos, em
língua inglesa, sobre o caso hipotético apensado ao Guia do Candidato, em

tempo máximo de 7 (sete)minutos. Além desta exposiçãooral, os candidatos
deverão responder às perguntas que lhes forem feitas pelos juízes. O segundo

momento, consistirá na realização de uma breve entrevista oral também em
língua inglesa, cujo objetivo é analisar o perfil do candidato.

4.4.5. A avaliaçãooral para o núcleo-time de Direitos Humanos voltado para
competição

Inter-American Human

Rights Moot

Court Competition

]81êgblnglQnZ!:!SA
será composta de fase única. Em um primeiro momento, o
candidato participará de uma rodada oral simulada para exposição dos seus
argumentos, em língua portuguesa, sobre o caso hipotético apensado ao Guia

do Candidato, em tempo máximo de 7 (sete) minutos. Além desta exposição
oral, os candidatos deverão responder às perguntas que lhes forem feitas pelos
juízes. O segundo momento, consistirá na realização de uma breve entrevista
oral em português, cujo objetivo é analisar o perfil do candidato.

4.4.6. A avaliaçãooral para o núcleo-time de Arbitragem voltado para à
Competição Brasileira e Mediação Empresa(!gLÇANJARB
-- São Paulo/BR será
compostade fase única. Em um primeiro momento, o candidato participará de
uma rodada oral simulada para exposição dos seus argumentos, em língua
portuguesa, sobre o caso hipotético apensado ao Guia do Candidato, em tempo
máximo de 7(sete) minutos. Além desta exposição oral, os candidatos deverão

responder às perguntas que lhes forem feitas pelos juízes. O segundq
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momento, consistirá na realizaçãode uma breve entrevista oral em português,
cujo objetivo é analisar o perfil do candidato.

4.4.7. Os critérios utilizados na avaliação e classificaçãodos candidatos no
ProcessoSeletivo são:
a) Argumentação lógica e fundamentada
b) Organização do tempo

c) Postura corporal
d) Eloquência
e) Respostas às perguntas
f) Domínio da língua inglesa

Parágrafo primeiro: A argumentação deve ter relação com o caso previamente

proposto, devendo o candidato demonstrar conhecimento sobre os fatos do caso,
interpretando corretamente a situação e utilizando os instrumentos legaisadequados.

Parágrafo segundo: O candidato deve respeitar o tempo oferecido, distribuindo
proporcionalmente à sua argumentação.

Parágrafo terceiro: A postura corporal deve ser profissional, sem gestos exagerados,
mantendo contato visual com os avaliadores.

Parágrafoquarto: A eloquênciase refere à boa oratória do candidato,o uso da
linguagem formal e a capacidade de manter um tom fluído.
Parágrafo quinto: As respostas oferecidas devem respeitar os critérios do item 4.4.7

Parágrafo sexto: Bom domínio da língua inglesa(escrita e comunicação), apenas para

os núcleos-tomes de Direito Internacional e Direitos Humanos --

/\.4ooif Court

Compet/t/on Nelson Mandela;
4.5. Os candidatos ao NUTI serão selecionados e classificados em ordem decrescente

de acordo com a média aritmética obtida no cômputo geral de pontos alcançadosnos
incisos 1,11e 111
do item 4.1, sendo exigida a nota final de valor mínimo equivalente a 75
(setenta e cinco) pontos como condição para a aprovação no processo seletivo vide
Anexo IV).
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Parágrafo único: Em caso de empate entre os candidatos, deverá prevalecer,
sequencialmente, a maior pontuação obtida na fase da entrevista, seguindo-se a nota

da carta motivacional e, persistindo o empate, serão consideradasa quantidade e a
qualidade das atividades extensionístas e voluntária dos concorrentes.

4.6. O resultado da seleção será encaminhado pela Coordenaçãodo curso de Direito
ao Colegíado de Curso que, por sua vez, o enviará à Pró-Reitoria de Graduação para
homologação.
Parágrafo único: a lista dos classificados pelo processo de seleção deverá ser divulgada

no âmbito do curso e através dos meios de comunicação oficial da UCSal,bem como
haverá divulgação através das plataformas digitais do NUTI.
5.DACARGA HORÁRIA

5.1. O aluno que participar do NUTI terá horas/atividade a serem computadas pelo

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Direito, na carga horária das
atividades complementares, por semestre letivo, não podendo ser excedido o limite de

90(noventa) horas,conforme certificado emitido pela Pró-reitoria de Graduação,após
o encerramento das atividades junto ao NUTI,consoante previsão do item seguinte

5.2. Cumprido o programa, o aluno receberá um certificado, emitido pela Pró-reitoria

de Extensão,atestando as atividades por ele desenvolvidas,assim como a carga
horária, subscrita pelo Professor Orientador e após a submissão ao Colegiado do curso
de Direito, que o encaminhará para avaliação da Pró-reitoria de Graduação.
6. DAS ATIVIDADES DO MEMBRO DO NUTI

6.1. O aluno membro terá como atividades

a) Participação semanal em reunião presencial e/ou semipresencial com demais
membros do núcleo-time;
b) Pesquisarelacionada às disciplinas presentes no respectivo núcleo-time;
c) Pesquisadirecionada às competições do respectivo núcleo-time;
d) Simulações reproduzindo as fases orais das competições do respectivo núcleo-tim
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6.2. A atividade de extensão do NUTI na Faculdade de Direito da Universidade Católica

do Salvador não será remunerada, obedecendo, assim, às normas ora vigentes, que
disciplinam as atividades voluntárias.
7. DO AFASTAMENTO DO NUTI

7.1. O descumprimento
das atividadespelo membroserá relatadoem ata por
qualquer outro membro do núcleo-time, podendo levar ao desligamento do aluno do
NUTI. Nesta hipótese o aluno ficará impossibilitado de concorrer a nova seleção pelo
período de um ano.

7.3. O afastamento será precedido de análise da situação ocorrida, respeitados o
contraditório e a ampla defesa.

7.4. Conduta inapropriada,não condizente com o regimento interno da Instituição,
poderá levar ao desligamento do NUTI.
7.5. O membro do núcleo-time será desligado do NUTI nas seguintes circunstâncias

a) Por não demonstrar desempenho satisfatório no exercício das atividades de
monitoría;
b) Por não cumprir fielmente as suas atribuições;

c) Caso apresente 10% (dez porcento) das faltas injustificadas compreendidas no
período de participação no NUTl;
d) Por incorrer em falta disciplinar prevista no Regimento Geral da UCSal;
e) Por suspensão imposta pela Instituição ao membro do NUTl;
f) Portrancamento de matrícula ou em decorrência da conclusão de curso
9. DAS DISPOSIÇOESFINAIS

9.1. Clualquerdúvida a respeito do processoseletivo, entrar em contato pelo e-mail
nuti.ucsal@gmaíl.com ou Instauram:@nuti.ucsal.

9.2. Parater acessoaos anexos(l e 11)abaixo em modelo Word basta acessara ó/o da
nossa página no Instagram ou requerê-lo pelo e-mail para que possamos encaminhar
na respectiva formatação.
9.3. A aprovação neste edital não credencía a participação da /WootCourt Competit
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9.4. A inscrição no ProcessoSeletivo regido por este Edital implica total aceitação das
normas nele contida
10. DOS CASOS OMISSOS

lO.l Os casos omissos serão avaliados no âmbito da coordenação do Curso de Direito e

deliberados pela Pró-Reitoria de Graduação

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 24 de abril de 2019

itor
4'e'ÍI'Q
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ANEXOI
(DAS VAGAS OBJETO DESTE PROCESSOSELETIVO)

Serão objeto deste processo seletivo 42 (quarenta e duas) vagas, para preenchimento

na forma regulada neste edital, sendo estas vagasdistribuídas entre os Núcleos-Time
do NUTI da seguinte forma:

NUCLEOS-TIMES

VAGAS

COMPETIÇOES
JESSUP- Washington/USA,

Direito Internacional

8 (oito)

promovida pela/nternat/ona/ l.aw
Students Association;

(Integração com Direito

Ambiental para treinamento)

S\e\son' s -- International

8 (oito)

Environmental Moot Court
:ompetition
Nelson Mandela World Moot Court

8 (oito)
Competition - Genebra/SWI

Direitos Humanos

Inter-American Human Rights Moot
8 (oito)

Court Competítíon Washíngton/USA

Competição Brasileira e Mediação
Arbitragem Empresarial

IO (dez)
Empresarial CAMARB -- São Paulo/BR
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ANEXOll
(FICHA DE INSCRIÇÃO)
DADOS PESSOAIS

NOME
MATRICULA:

/ SEMESTRE:

/CAMPUS:

/TURNO

ENDEREÇO:
DATA DE NASCIMENTO:
RG:

CPF

E-MAIL (pessoal):

E-MAIL(institucional):
TELEFONESPARA CONTATO:
FIXO: (

)

/ CELUL.AR:(

)

Ordem de preferência para o ingresso no subnúcleo

lg
2a

3a

Lembrem-se:Sendo uma das opções um grupo que
exija a língua inglesa este deverá ser o de primeira
opção para a submissão

da inscrição

no PROSEL.
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ANEXOlll
(CARTA MOTIVACIONAL)

Nesseespaçoo candidato deverá fazer uma breve explanaçãosobre seu perfil pessoal

e acadêmico.
Bemcomo,um planode desenvolvimento
sobreseu cursona
Universidade Católica do Salvador e expectativas como componente do NUTI - Núcleo

Universitário dos Tribunais Internacionais. Deve ser levado em consideraçãoos
critérios do item 4.2 deste edital.
O candidato deverá enviar a carta de apresentação da seguinte maneira: (1) digitado;
l2) mínimo 180 e máximo de 500 caracteres;(3) fonte -- TomesNew Roman ou Anal;(4)

tamanho 12;(5) Espaçamentode 1,5;(6) justificado.

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador/ BA
E-mail: reitoria(aucsal.br - Telefones:(71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989
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ANEXOIV
(TABELASOMATÓRIA DOS PESOS)
AVALIAÇÃO DAS
FASE

PESO DA

VALOR

AVALIAÇÃO

TOTAL

SEGUINTES
PROVA

REQUISITOS

CARATER

Valerá 2,00 a apresentação dos
documentos

Apresentação de
todos

lg

documentos

solicitados.

Não

havendo apresentação destes a

l

lO,oo

Equipe NUTI entrará em contato

elencados no

para que seja encaminhado, mas

item 2.3.

não será computado o ponto.

i/ide item 2.3
Valerá 5,0 o cumprimento de cada

Carta
2e

2

Motivacíonal

Rodada Oral

20,00

requisito elencado no !!ça 4 €

anexolll

5

50,00

Valerá 8,33 o cumprimento de

Eliminatório

cada requisito elencado no !!ea!

e

5.4.3.7

Classificatório

3g

Valerá 8,33 o cumprimento de
Entrevista oral

2

20,00

cada requisito elencado no jleln

5.4.3.7
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
NOTA MÍNIMA

PARA CLASSIFICAÇÃO

100,00
75,00
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