
 

 
 

 

FACULDADE IBMEC BELO HORIZONTE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

EDITAL 01.2021 
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA A EQUIPE DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO IBMEC BH 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a composição da equipe de 
Direito Processual que representará o curso de Direito da Faculdade Ibmec Belo 
Horizonte na IlI Competição Mineira de Processo Civil. 

 
1 OBJETIVO 
Objetiva-se incentivar o estudo e pesquisa do Direito Processual Civil mediante a 
vivência prática do Direito, desenvolvendo as habilidades de escrita, estratégia, oratória 
e trabalho em equipe. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Podem se inscrever os alunos dos cursos de graduação em Direito da Faculdade 
Ibmec Belo Horizonte, regularmente matriculados no 1º semestre de 2021, a partir do 
4º período, já aprovados ou cursando a disciplina Direito Processual Civil I. 

 

2.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo E-mail da Equipe: 
equipeprocessoibmec@gmail.com de 22 de fevereiro 2021  até às 18h do dia 26 de 
fevereiro de 2021. 

 

2.3. No ato da inscrição o aluno deverá apresentar o seu currículo profissional contendo 
nome, período, telefone e média acadêmica (“print” da tela com média global). 

 

3. DA SELEÇÃO 
 

 
3.1. O processo seletivo será composto por avaliação dos curriculos e média global e 
bem como desempenho academico em sala pelos membros da Equipe e professores 
coordenadores da Equipe, sendo o resultado disponibilizado no dia 01/03/2021 

 
 
4. DAS VAGAS 

 

4.1. Serão disponibilizadas 7 (sete) vagas, podendo aumentar conforme necessidade. 
 

4.2. A coordenação da equipe poderá restringir a quantidade de vagas disponíveis caso 
os candidatos não correspondam as expectativas na prova de seleção. 
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5. ENCONTROS 
 

5.1. Os encontros de estudo/preparação acontecerão conforme combinado no Grupo de 
WhatsApp, visto que será necessário encontros para fase escrita e oral. 

 

5.2. Após a divulgação do caso pela COMISSÃO DA COMPETIÇÃO os encontros 
acontecerão duas vezes por semana, e quinzenalmente aos sábados. Podendo ser 
marcado encontros extras devido a necessidade do grupo. 

 
5.3. Após a entrega do memorial, iniciará o treinamento da fase oral, em que serão 
marcados encontros extras de acordo com a disponibilidade do grupo. 

 

5.2. Uma vez aprovado, o integrante da equipe deverá ter – no mínimo - 75% de 
presença nos encontros, caso tal percentual não for atingido o integrante estará 
automaticamente excluídos da equipe, podendo esta, fazer nova seleção para 
preenchimento da vaga. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Outras informações sobre o processo seletivo serão repassadas durante seu 
desenvolvimento. Qualquer dúvida sobre o processo ou sobre a competição pode ser 
solucionada por meio do e-mail:equipreprocessoibmec@gmail.com, 
fecebook.com/equipeprocessoibmec ou entrando em contato com algum dos membros 
da equipe. 


