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RERRATIFICAÇÃO n.° 1 DE EDITAL 

 

EDITAL Nº 18/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 016/2021 – PROCESSO SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIOS DO NAJ/FDF. 

PROTOCOLO N.º 036/2021. 

 

A Faculdade de Direito de Franca, Autarquia Pública de Ensino Superior, 

por seu Diretor, torna público a retificação do Edital n.º 018/2021, destinado a seleção de 

estagiários para o Núcleo de Assistência Judiciária, considerando as medidas restritivas do 

Decreto Estadual n.º 65.545, de 03 de março de 2021 e a recomendação do Comitê de Crise 

COVID-19 da “FDF” em 4 de março de 2021. Ainda, faz-se a retificação do calendário do 

Processo Seletivo, considerando o número de inscritos, bem como a ratificação das demais 

regras do Edital:  

 

1. A Prova de Seleção será realizada por videoconferência na data de 

15 de março de 2021, com início às 13h30 e duração de 3 (três) horas, adaptada às exigências 

sanitárias de isolamento social e vedação de aglomerações exigidas na Fase Vermelha do Plano 

São Paulo, alterando-se os itens 3. e 4.5. do Edital n.° 018/2021.  

 

2. Será desclassificado o candidato que não atender as exigências 

publicadas quanto à data, ao horário e à forma de realização da prova, sendo necessário 

computador com acesso à “internet”, “webcam” ou câmera e microfone para a realização da 

Prova do dia 15/03/2021, com início às 13h30.  

 

3. Os resultados serão divulgados na página do Processo Seletivo para 

Admissão de Estagiários no Núcleo de Assistência Judiciária da “FDF” no endereço eletrônico: 

http://direitofranca.br/publicacoes/8-editais/165-edital-018-2021-processo-seletivo-naj/.  

 

4. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

 

Inscrições 1° de março a 5 de março de 2021. 

Publicação das inscrições indeferidas 8 de março de 2021. 

Prazo para interposição de recurso contra o 

indeferimento da inscrição 

9 de março de 2021. 

Resultado do Recurso contra o 

indeferimento da inscrição 

11 de março de 2021. 

Prova  15 de março de 2021, com início às 13h30 e 

duração de 3 (três) horas, a ser realizada por 

vídeo conferência nas plataformas Moodle e 

Zoom – links serão disponibilizados em 

http://direitofranca.br/publicacoes/8-

editais/165-edital-018-2021-processo-

seletivo-naj/ 

Publicação da lista dos classificados 05 de abril de 2021. 

Prazo para interposição de recurso 06 e 07 de abril de 2021. 

Publicação do Resultado Final e 

Homologação  

09 de abril de 2021. 
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5. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital 

n.º 18/2021 de 25 de fevereiro de 2021, ratificando-as. 

 

Franca/SP, 8 de março de 2021. 

 

 

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva 

Diretor 

Faculdade de Direito de Franca 


