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EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A LIGA ACADÊMICA DE 
ACESSIBILIDADE AO DIREITO DA PUC GOIÁS 

 

EDITAL Nº 001/2020 COM ATUALIZAÇÕES.                  Goiânia, 15 de março de 2020.  

 

 

 

 

 

 Os Diretores e Professor Orientador da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao 

Direito da PUC Goiás tornam público o edital da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao 

Direito. A LAAD é um projeto que permite que os acadêmicos participem das atividades 

estudantis, práticas e teóricas, na IES e região, com extensão e pesquisa na comunidade, 

frente à temática, agregando troca de saberes, conhecimento, experiência profissional ao seu 

currículo e promovendo a vivência teórico-prática com base na Metodologia Ativa de 

ensino.  

  A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito, da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás– PUC Goiás, é uma sociedade civil, não religiosa, 

entidade apartidária e sem fins lucrativos, vinculada a PUC Goiás, e está conforme 

determinado pelo Regimento Interno vigente. 

 Sua finalidade principal é estudar e, colocar em prática, maneiras de tornar os 

direitos humanos, direitos fundamentais e garantias fundamentais mais acessíveis. 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Processo Seletivo para o projeto Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito 

será realizado no Campus V da PUC Goiás, sob orientação do Professor Orientador, Mestre 

Alessandro Paixão, e da Presidente da Liga, Denise Machado Leal. E selecionará 2 remessas 
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de membros. Por isso há divisões e repetições de etapas. A liga deseja melhor receber e 

avaliar com mais empatia e humanidade, todos aqueles que se dispõe a integrar suas  

atividades. 

 

 

1.1- Devido à suspensão das atividades presenciais em razão de 

quarentena para prevenção contra disseminação do coronavírus, o 

processo seletivo teve as datas alteradas. 

 

1.2- Para todas as datas aplica-se a seguinte lógica: há novas datas 

estipuladas aqui, mas em caso de prorrogação de quarentena para 

além, serão publicadas novas datas aqui no site. Pedimos desculpa 

pelos imprevistos. 

 

1.3- Em face de datas de congressos, outras informações e benefícios, 

para que os candidatos possam se beneficiar de instrução e 

informações dadas pela liga, faremos lista de transmissão por email e 

grupo de whatsapp, sendo imprescindível colocar o email que o (a) 

candidato (o) mais utilize e número de telefone compatível por onde 

possa receber as informações. 

 

 

 

2- DO PÚBLICO 

 

Poderão participar do Processo Seletivo 2020/1: 

2.1- pessoas com graduação em andamento na PUC GOIÁS, independente do 

período e do curso, na condição de membros efetivos. 

2.2- pessoas com graduação em andamento em outras instituições, na condição 

de membros efetivos de outras IES. 
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2.3- pessoas com graduação concluída, na condição de membros efetivos 

graduati. 

 

3- DAS VAGAS 

 

Descrição Número de vagas Responsáveis 

Membros da Liga Acadêmica 

de Acessibilidade ao Direito 

(LAAD). 

 

30 vagas 

Professor Orientador: Alessandro 

Gonçalves da Paixão 

Presidente: Denise M. Leal 

Anexo 1- Quantitativo de Vagas 

 

 

3.1- DA RESERVA DE VAGAS: 

 

3.1.1 Haverá reserva de 2 vagas para candidatos (as/es)  na condição 

de pessoa com deficiência; 

3.1.2 Haverá reserva de 1 vaga para candidatos (as/es) na condição 

de transgeneridade; 

3.1.3 Haverá 1 vaga para candidatos (as/es) na condição de pessoa 

com autismo; 

3.1.4 Haverá 2 vagas para candidatos (as/es) na condição de 

indígenas ou de refugiados; 

3.1.5 Haverá 1 vaga para candidatos (as/es) na condição de 

quilombola. 

 

3.2- Todos os (as) candidatos (as/es) devem atentar-se ao tópico 5 que trata dos 

pontos eliminatórios. 
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3.3- As vagas serão distribuídas conforme o quadro abaixo: 

 

Anexo 2- Descrição das Vagas 

 

3.4- Não havendo Preenchimento de Vagas: 

3.4.1- previstas em algum dos subtópicos incluídos no tópico 3.1, 

serão chamados (as/es) primeiramente outros candidatos (as/es) 

dentro das condições dos subtópicos, e não havendo, serão chamados 

(as/es) candidatos (as/es) da ampla concorrência.  

3.4.2- para membros efetivos de outras IES, elas poderão ser 

ocupadas preferencialmente por membros graduati, e em sequência, 

por membros efetivos. 

3.4.3- para membros graduati, elas poderão ser ocupadas 

preferencialmente por membros efetivos de outra IES e em 

sequência, por membros efetivos. 

3.4.4- para membros efetivos, elas poderão ser preenchidas 

preferencialmente por membros efetivos de outra IES e em 

sequência, por membros graduati. 

 

3.5- Do cadastro Reserva: De acordo com a necessidade da Liga, os demais 

aprovados constarão em cadastro de reserva para eventuais substituições, no 

limite máximo de 20 vagas, até a publicação de novo edital. 

 

 

Descrição Número de vagas 

Membros Efetivos  

20 vagas 

Membros Efetivos de Outras IES 5 vagas 

Membros Graduati 5 vagas 
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4- DAS ETAPAS PARA O PROCESSO SELETIVO: 

 

Etapa 1- Formulário e 

Documentos 

Envio de documentos e preenchimento do formulário através do 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdRjXrW926ZK
_szZLrqIrtFb8WFRUL1E7OPNuaxGoHU1gMUA/viewform?vc=0
&c=0&w=1. 
  

Os documentos a serem enviados são: 

1-      Currículo escrito em português, salvo para candidatos (as/es) 
em situação de refugiados (as/es); de preferência seguindo o 
modelo disponível no 
link https://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-
vitae; (Em caso de dúvida quanto ao manuseio deste CV entrar em 
contato via @liga.laad ou theniseml@gmail.com). 
2-      Comprovante de Matrícula ou Documento que comprove a 
conclusão do curso; 

  

e data final de envio até às 23h59min do dia 27 de abril (EM CASO 
DE PRORROGAÇÃO DE QUARENTENA PARA ALÉM DESTA 
DATA, SERÁ PUBLICADA NOVA DATA AQUI NO SITE). 

 

Etapa 2 – Declaração 

de Intenções 

1- Envio de carta de intenções de até 400 palavras falando seu 

nome e I- Como você conheceu a liga, II- O que você 

espera, III- Como você pode contribuir com os objetivos da 

liga, e IV- Conte sobre um sonho seu; 

2-  OU envio de vídeo de até 2 min falando seu nome e I- 

Como você conheceu a liga, II- O que você espera, e III- 

Como você pode contribuir com os objetivos da liga, e IV- 

Conte sobre um sonho seu.  

 

 Sendo o envio dentro do formulário 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdRjXrW92

6ZK_szZLrqIrtFb8WFRUL1E7OPNuaxGoHU1gMUA/vie

wform?vc=0&c=0&w=1 >, até às 23h59min do dia 27 de 

abril. 
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Etapa 2.1- Publicação 

da lista dos 

Selecionados para 

Simulações 

  

Lista 1- Dia 28 de abril. 

Etapa 3- Pagamento 

da Taxa 

Pagamento de taxa no valor de 15 R$ na preparação obrigatória que 

antecede o momento da simulação. O não pagamento da taxa 

acarretará em eliminação do (a/e) candidato (a/e). 

Etapa 4 - Simulação Simulação  a ser realizada no dia 29 de abril com início Às 18h30 

min e término às 21h00. 

  

Etapa 5- Estágio 

Probatório 

Cumprimento de atividades do “Estágio Probatório” divididas e 

discriminadas na simulação durante o prazo de 14 dias, a se iniciar 

no dia 30 de abril.  

Etapa 6- Recepção 

formal como membro. 

Recepção no dia 14 de maio de 2020 às 18h45min na sala 207 do 

bloco b, e assinatura do termo de compromisso. 

Anexo 3- Etapas do Processo Seletivo 

 

4.1 O não envio de algum documento, o não pagamento da taxa, ou a ausência em 

alguma das etapas, acarretará em eliminação do (a/e) candidato (a/e). 

 

4.2 Aqueles que iniciarem as atividades devem se atentar ao fato de que DEVEM 

cumprir uma carga horária em relação a atividades consideradas obrigatórias 

(reuniões gerais e assembleias) e que se realizam geralmente na quarta feira com 

início às 18h30min. 

 

4.3 A participação obrigatória para emissão de certificados é de 2 encontros 

realizados nas quartas feiras, por mês. 

 

 

5- DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS 

5.1 A falta de ética, respeito, decoro, ou tentativa de burla de quaisquer das 
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normas definidas neste edital ou nos comunicados, causa eliminação do (a/e) 

candidato (a/e); 

5.2 A incompatibilidade com os objetivos (tornar o direito mais justo acessível 

e eficaz, fomentar a pesquisa, valorizar o trabalho voluntário, trabalhar em 

equipe, desenvolver ações de extensão e ações sociais), horários 

(indisponibilidade de horário todas as quartas feiras do semestre de 18h30 às 

22h00), ou valores (Justiça, Acessibilidade, Boa Comunicação, Amizade e 

Diplomacia, Respeito, Integridade e Honestidade, Confiança e a Cooperação 

Transparência e Abertura, Trabalhar para fazer a diferença no mundo) da 

LAAD, causa eliminação do (a/e) candidato (a/e); 

5.3 Para se enquadrar como candidato (a/e) é necessário estar matriculado (a/e) 

em curso de ensino superior, ou já se encontrar graduado (a/e). 

5.4 A não realização das etapas causa eliminação do (a/e) candidato (a/e). 

5.5 Ter um desempenho inferior ao dos outros candidatos ou não se adaptar às 

atividades pode causar a eliminação. Já que a quantidade de vagas é limitada. 

 

  

6- DA SIMULAÇÃO 

 

6.1 A atividade simulação se iniciará Às 18h30min com tolerância de 15 minutos, 

na sala 307 do bloco b, durante o momento inicial será verificada a identidade do 

candidato, e será efetuado o pagamento. Candidato (a/e) chegue com 

antecedência de pelo menos 20 minutos para não ter prejuízo! 

 

6.2 Após esse momento inicial, a atividade simulação será iniciada. O objetivo de 

tal etapa é a aproximação e o conhecimento dos(as/es) candidatos(as/es). 

 

 

7- DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

7.1 No dia da simulação cada um (as/es) dos (as/es) candidatos (as/es) escolherá 4 
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atividades (dentre aquelas discriminadas no folheto que será entregue no dia da 

simulação, salvo as exceções) para cumprir durante o estágio probatório.  

7.2 As atividades de formação e Reunião já se consideram automaticamente 

obrigatórias, logo, não podem ser escolhidas para integrarem o estágio. 

7.3 As atividades do estágio probatório se iniciarão no dia 30 de abril. 

 

 

8- DO CRONOGRAMA (SE A QUARENTENA NÃO FOR PRORROGADA) 

 

ETAPA DATA 

Etapa 1- Formulário e Documentos Data final de envio até às 23h59min do dia 27 

DE ABRIL. 

Etapa 2 – Declaração de Intenções Pata final de envio até às 23h59min do dia 27 

DE ABRIL  

Etapa 2.1- Publicação da lista dos 
Selecionados para Simulações 

Lista- 28 DE ABRIL DE 2020 

Etapa 3- Pagamento da Taxa Mesma data da Simulação. 

Etapa 4 - Simulação Simulação – 29 de ABRIL com início Às 

18h30 min e término às 21h00 

Etapa 5- Estágio Probatório Duração de 14 dias, a se iniciar no dia 30 DE 

ABRIL. Ver  

Etapa 6- Recepção formal como membro. 14 DE MAIO DE 2020 

Anexo 4- Cronograma 

 

 

8.1- A simulação será realizada na sala 306 do bloco b, caso haja alteração de 

sala, a preferência será pela utilização de sala no mesmo bloco e andar. 

 

 

9- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este 
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Processo Seletivo, contidas nos comunicados e neste Edital. 

 

9.2 O candidato será eliminado do Processo Seletivo em casos de burla ou 

tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados. Bem como, por tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 

pessoa envolvida neste Processo Seletivo. 

 

9.3 As demais normas para desligamento de membro estarão descritas no 

Estatuto da Liga. 

 

9.4 Os valores da LAAD devem ser respeitados ou os candidatos serão 

eliminados (respeito, cooperação, justiça, honestidade, proatividade). 

 

9.5 Este Edital está publicado, no site www.laad.com.br , no instagram oficial da 

LAAD (@liga.laad) e afixado nos quadros de notícias do Campus V da PUC 

Goiás. 

 

9.6 Membros só terão direito à carga horária, de acordo com o total de encontros 

dos quais participarem. 

 

9.7 Se identificada falta de compromisso com o projeto por parte dos membros, 

estes poderão ser desligados do projeto. 

 

9.8 A vinculação do (a/e) participante será de forma VOLUNTÁRIA, não 

gerando nenhum tipo de remuneração das atividades desenvolvidas pelos 

alunos. 

 
9.9 Os membros que participarem do projeto obterão carga horária certificada, 

igual ao número de horas dedicadas aos encontros. Além disso, poderão obter 

horas de Extensão, através dos projetos de intervenção realizados. 
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9.10  Para recursos envie sua solicitação por escrito até 2 dias após a ocorrência 

contra a qual se opõe, no email laadpucgoias@gmail.com.  

 

 

Goiânia (GO), 15 de março de 2020. 

Denise Machado Leal, Presidente da Liga 

Acadêmica de Acessibilidade ao Direito. 


