O Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro –
PUC-Rio, em parceria com o escritório Barbosa, Müssnich e Aragão, estabelece as
normas e torna pública a realização de Processo Seletivo para o Programa de Concessão
de Bolsas de Estudo do BMA EducAção.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O escritório Barbosa, Müssnich e Aragão (“BMA”) é um escritório de advocacia
que conta com uma grade interna de cursos destinada à formação complementar de seus
profissionais (“BMA EducAção”).
1.2. O BMA ofereceu à PUC-Rio bolsas de 100% para alguns cursos do programa do
BMA EducAção.
1.3. As bolsas serão destinadas a estudantes pretos, pardos e indígenas, regularmente
matriculados no curso de Direito da PUC-Rio e que estejam cursando o 7º período ou
período mais avançado.
2. VAGAS ABERTAS
2.1. A vagas disponíveis para o ano de 2022, sujeitas ainda à confirmação da turma, são
as seguintes:
• Elaboração de Parecer Jurídico – 4 vagas
Carga horária: 2h. Previsão de data: Agosto.
• Contabilidade Societária I – 4 vagas
Carga horária: 8h. Previsão de data: Setembro.
• Microsoft Excel Fundamental – 3 vagas
Carga horária: 12h. Previsão de data: Setembro.
• Redação de Contratos – 4 vagas
Carga horária: 6h. Previsão de data: Outubro.
• Elaboração de Apresentações Eficazes c/ M.Office PowerPoint – 3 vagas
Carga horária: 8h. Previsão de data: Novembro.
2.2. Os estudantes poderão candidatar-se a mais de uma disciplina, indicando a sua
ordem de prioridade, na carta de motivação.
3. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
3.1. São requisitos para a inscrição no processo seletivo:
(i) ser aluno de graduação regularmente matriculado na PUC-Rio;
(ii) ter no máximo 2 (duas) reprovações ou cancelamentos de disciplinas nos dois
semestres consecutivos imediatamente anteriores; e
(iii) não ter qualquer tipo de vínculo com nenhum escritório de advocacia.
4. PROCESSO SELETIVO
4.1. O aluno interessado deverá inscrever-se por meio de formulário online
(https://forms.gle/pgQArM7ytTv9tXhY6 ), por meio do qual indicará nome, matrícula,
período e curso(s) pretendido(s). O aluno também deverá escrever uma carta de
motivação, indicando o seu interesse no(s) curso(s) pretendido(s).

4.2. As inscrições serão abertas no dia 14.06.2022 e o prazo final se encerrará no dia
30.06.2022.
4.3. O processo seletivo será conduzido pelo Departamento de Direito da PUC-Rio.
5. BOLSA DE ESTUDOS
5.1. O candidato(a) que receber a bolsa de estudo terá direito a: (i) bolsa de 100% de
estudo no curso indicado do BMA Educação; (ii) 1 kit contendo: mochila, caderno e
itens de papelaria (lápis, borracha, caneta); e (iii) certificado de participação na
disciplina.
5.2. São condições para a manutenção do direito à bolsa de estudo: (i) frequentar as
aulas regularmente, não ultrapassando o número máximo de faltas permitido por lei
(25%); (ii) cumprir todas as regras do BMA EducAção e as condutas de convivência e
respeito do BMA.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022.

