
 
 

EDITAL Nº 01/2015 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

REVISTA PUBLICUM 

 
 

A Revista Publicum da Linha de Direito Público do Programa em Pós-Graduação em 
Direito da UERJ (PPGD/UERJ) torna público o edital de abertura de inscrições para 
processo seletivo simplificado para a seleção de até 4 (quatro) estagiárias(os) para 
participar das suas atividades durante o segundo semestre letivo de 2015 e o 
primeiro semestre letivo de 2016. 

 

 

1. Requisitos para a seleção 
 
Para participar da seleção, a(o) aluna(o): 
 

1.1  deverá estar regularmente matriculada(o) no curso de Graduação da 
Faculdade de Direito da UERJ. Será dada preferência para alunas(os) que já 
tenham concluído a disciplina Direito Constitucional I; 
1.2 Apresentar Coeficiente de Rendimento médio acima de 8,0; 

 

2. Função, atribuições e duração do estágio 
 

2.1 A(o) estagiária(o) da Revista Publicum dedicará pelo menos doze horas 
semanais no desenvolvimento de algumas das seguintes atividades: 

 

a) Apoio à equipe de editoração da Revista Publicum; 
  



 
 

b) Inserção de dados no site da Revista Publicum registrado no domínio do Portal de 
Periódicos da UERJ; 

 

c) Formatação de artigos, resenhas, entrevistas, e outros documentos a serem 
publicados na revista, de acordo com as normas da ABNT.  

 

d) Apoio à tradução de artigos de língua inglesa e espanhola; 
 

e) Elaboração de pesquisa sobre temas relacionados à publicação de periódicos, tais 
como: (i) regras da CAPES; (ii) Open Journal System (OJS); (iii) Sistema de editoração 
eletrônica (SEER); (iv) regras de boas práticas; entre outros; 

 

f) Participação em cursos, seminários e congressos; 
 

g) Editoração de mídia social; 
 

 

2.2 O estágio terá duração de 1 (um) semestre, podendo ser renovado por igual 
período, a critério da Equipe Editorial da Revista. 

 

 

3. Do Estágio voluntário 
 

O presente edital corresponde ao primeiro processo seletivo de estagiários voluntários 
da Revista Publicum, vinculada à pós-graduação de Direito Público da UERJ. O estágio 
voluntário na Revista Publicum é uma oportunidade singular para alunos que tenham 
vocação acadêmica. A atividade desenvolvida no estágio promoverá a familiarização 
com o processo de editoração de periódicos eletrônicos, a interlocução com 
acadêmicos da pós-graduação e com renomados professores brasileiros e estrangeiros. 
É, também, uma chance precursora de capacitação em processos de trabalho não-
convencionais. A conclusão exitosa do estágio garantirá ao aluno o respectivo 
certificado e carta de recomendação do Editor-Chefe.  O estágio tem caráter 
voluntário.  Na eventualidade de a Revista conquistar bolsas de extensão, os estagiários 
serão contemplados de acordo com a ordem de classificação no processo seletivo. 
 

3.1 A seleção será realizada em duas etapas: 
 

a) a primeira consistirá na avaliação das candidaturas submetidas à presente seleção 
(currículo, histórico acadêmico e carta de motivação); e 

b) a segunda etapa consistirá na realização de prova escrita e entrevista. 
 

4. Inscrição 
 

4.1 Para realizar a inscrição a(o) candidata(o) ao processo seletivo deverá enviar ao 
endereço indicado no item 5.3 abaixo a seguinte documentação: 
 

a) Carta de motivação; 



 
b) Histórico; 
c) Currículo. 

 

4.2 A carta de motivação deverá conter as seguintes informações e formato: 
 

a) trajetória acadêmica e profissional e perspectivas futuras, razões pelas quais deseja 
fazer parte da Revista; 
 

b) máximo de 2 (duas) laudas, em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas 1,5. 
 

4.3 A documentação deverá ser enviada à Revista Publicum até o dia 26/11/2015, ao 
endereço de e-mail revistapublicum@gmail.com. O e-mail deverá conter o título  
“Edital de Seleção 01/2015”. 
 

4.4 Cronograma do processo seletivo 
 

 

Período de inscrição Até o dia 26/11/2015 

Divulgação do resultado da primeira 
etapa (análise de currículos e cartas de 
motivação) 

Até o dia 03/12/2015 

Provas e entrevistas Entre 04/12/2015 e 14/12/2015 

Divulgação do resultado final Até 20/12/2015 

 
 

5 Prova escrita 
 

A prova escrita consistirá em redação sobre tema de direito público, proposto pela 
banca de seleção no momento do exame. 

 

6 Entrevistas 
 

As entrevistas serão realizadas preferencialmente na Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nas prováveis datas entre 29/10/2015 e 
06/11/2015, em local e horário a serem informados mediante mensagem 
eletrônica a ser enviada por e-mail às(aos) candidatas(os). 

 

7 Critérios de seleção 
 

7.4 As(os) discentes serão avaliadas(os) a partir da apresentação integral dos 
documentos exigidos no edital, da adequação dos motivos e trajetória acadêmica 
indicados na carta de motivação às habilidades necessárias para o bom 
desenvolvimento das atividades, da análise do currículo e da entrevista. 

 

7.5 A avaliação levará em consideração perfil acadêmico, experiência, motivação, 
potencial e capacidade de dedicação às atividades da Revista Publicum, 
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas. 



 
 

8 Divulgação do resultado final 
 

A divulgação do resultado final será feita por meio de mensagem endereçada aos 
e-mails das(os) candidatas(os) que participarem da prova escrita e da entrevista.  

 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015, 

 
 

Jane Reis Gonçalves Pereira  
Editora-Chefe  

 


