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PROCESSO SELETIVO N° 1021/14 
ADVOGADO 

Lotação: Jurídico – Fundação Zerbini 
⇒ DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Responsável pela análise e elaboração de contratos, além de prestação de suporte legal em 
negociações. Elaboração de atos societários. Participação em reuniões; consultoria em 
contratos, área societária e propriedade intelectual. 

⇒ PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino superior completo em Direito com inscrição ativa na OAB, há pelo menos 08 anos 
(anterior a 2007); 

 Pós Graduação concluída em Direito Empresarial, ou Propriedade Intelectual, ou áreas 
jurídicas afins. 

 Experiência, comprovada, em funções ligadas a Análise de Contratos, Direito Societário e 
Propriedade Intelectual; 

 Conhecimentos de Informática, como usuário, pacote Office, SAP e Internet; 

 Fluência no idioma Inglês; 

 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h 
às 17h. 

⇒ ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Pela internet, preencher o formulário online AQUI, no período de 24/06/2014 a 
partir das 09h, a 04/07/2014 até 13h, disponível no site do InCor, www.incor.usp.br;  

 Avaliação Curricular: A continuidade do candidato no processo seletivo será definida 
 após avaliação curricular; 

 Prova Escrita: Serão considerados aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem 
nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100). 

 Entrevista: Serão considerados aprovados, para fim de classificação, os candidatos que 
obtiverem nota maior ou igual a 60 (numa escala de 0 a 100) nesta etapa. 

 
SALÁRIO INICIAL: R$ 6.801,05 + Benefícios 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dG5heElqbzkxVFNmbWJtZXotUHZYX3c6MA
http://www.incor.usp.br/
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⇒ ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas pelo site do Incor, no período definido. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da Prova 

Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), a partir do dia 14/07/2014. 

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 21/07/2014. 

 No dia da Prova escrita, os candidatos convocados, deverão entregar, para a Banca 

Examinadora, a comprovação dos Pré-Requisitos (Currículo com, a cópia simples, do 

Diploma de Direito, carteira da OAB, pós-graduação e comprovação da experiência – cópia 

da CTPS, ou contrato de prestação de serviço ou declaração). A não apresentação 

implicará na exclusão da inscrição do candidato no referido Processo Seletivo. 

 Em caso de igualdade na média final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: Maior nota na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista Individual 

(quando realizada); Maior número de filhos; For casado. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por 

mais um ano a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

⇒ PROGRAMA:  

 Direito Civil e Societário; 

 Direito Administrativo e Comercial; 

 Propriedade intelectual; 

 Direito Processual Civil e Direito Constitucional; 

 Redação; 

 Língua inglesa (na fase de entrevista). 
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