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1ª Etapa

Questionário com 28 perguntas:

O questionário será enviado às 18 horas, e deve ser respondido e reenviado por
e-mail num prazo de duas horas após o envio;

2ª Etapa

Exercício de auto-avaliação:

O documento será enviado às 18 horas, sendo necessário que o(a) candidato(a)
imprima-o, e após seu preenchimento, num prazo de duas horas, escanei-o, e nos
envie por e-mail. (o documento terá instruções de como preenchê-lo)

3ª Etapa

Depoimentos em videos:

O(a) candidato(a) deverá apresentar sua análise sobre 03 citações, que serão
enviadas via Whatsapp, às 14h, tendo até às 16 horas para o envio dos vídeos.

4ª Etapa

Elaboração de Defesa:

A petição inicial será enviada às 8h. O(a) candidato(a) terá até às 22h do mesmo
dia para nos reenviar o documento por e-mail.

5ª Etapa

Dissertação à mão/Depoimento em vídeo:

O(a) candidato(a) receberá o tema às 14h, e terá duas horas após o envio,
para elaborar a dissertação e nos encaminhar por e-mail.
Às 16h serão enviados mais 04 vídeos curtos, para que sejam comentados pelo(a)
candidato(a). Os comentários devem trazer sacadas que possam ser adotadas por
nosso escritório.

6ª Etapa

Depoimentos em vídeos:

O(a) candidato(a) deverá apresentar sua análise sobre temas que serão enviados
via Whatsapp às 14h, tendo até às 15h para o envio.

7ª Etapa

Dissertação à mão:

O(a) candidata(o) deverá assistir a uma série de vídeos (o link será disponibilizado
no dia anterior) e apresentar seu entendimento acerca das ideias discutidas,
tendo como tema: Fique tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que
merece. Tendo até às 23h para o envio do documento.

8ª Etapa

Dissertação à mão:

O(a) candidato(a) deverá dissertar sobre o texto que será enviado às 8
20.horas, tendo até às 10 horas para o envio.
21.

9ª Etapa

Depoimento em vídeo:

O(a) cadidato(a) deve gravar um vídeo sobre a sua capacidade de mudança/
adaptação cultural.
22.

10ª Etapa Depoimentos em vídeos:
O(a) candidato(a) deverá gravar um vídeo sobre as crenças de capacidade,
crenças de merecimento e lucidez espiritual pertencentes a seus pais, amigos e
ambientes físicos e virtuais que frequentam.

11ª Etapa Dissertação à mão:
O(a) candidato(a) deverá dissertar sobre o tema: Empreendedorismo Jurídico

12ª Etapa Dissertação à mão:
O(a) candidata(o) deverá discorrer sobre: Que tipo de proﬁssional o escritório
está procurando?
Após isso, gravar um vídeo apontando quais qualiﬁcações o candidato possui que
interessam o escritório.

13ª Etapa Dissertação à mão:

O(a) candidato(a) deverá dissertar sobre uma situação na qual ele teve
que liderar uma execução, e como ele a conduziu. Existiam mais
pessoas envolvidas? Como você liderou esta realização?
20.

21.

22.

Obs.: As datas e horários especíﬁcos das avaliações, serão informados
aos candidatos após o encerramento das inscrições.

