
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO XXV ERED/ERAJU – SÃO LUÍS 2016 

 

 

Edital nº 001/2015 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO XXV ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE 

DIREITO (ERED) E ENCONTRO REGIONAL DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS 

UNIVERSITÁRIAS (ERAJU) – REGIONAL NORDESTE III (MA, PI e CE) – SÃO 

LUÍS 2016 

 

O Centro Acadêmico I de Maio (CAIM/UFMA), o Centro Acadêmico A 

Luta (CALUTA/UEMA) e o Centro Acadêmico de Direito Manoel da Conceição 

(CADIR/UNDB) convocam através do presente edital as/os discentes do curso 

de Direito do Estado do Maranhão para participarem do processo seletivo de 

composição da Comissão Organizadora do XXV Encontro Regional dos 

Estudantes de Direito da Regional Nordeste III, que ocorrerá na cidade de São 

Luís, no ano de 2016. 

 

1 – Por este ato ficam estabelecidas as condições e requisitos necessários 

para a inscrição no processo de seleção que constituirá a comissão 

organizadora. As/Os candidatas/os devem: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.1 – Estar regularmente matriculadas/os nos Cursos de Direito das Instituições 

de Ensino Superior da cidade de São Luís do Maranhão até a data de 

realização do XXV ERED; 

1.2 – Assinar o termo de responsabilidade que dispõe sobre as obrigações e 

garantias das/dos componentes da Comissão Organizadora do XXV Encontro 

Regional de Estudantes de Direito da Regional Nordeste III (XXV ERED), 

constante no anexo deste edital; 

1.3 – Enviar para o e-mail institucional do XXV ERED (xxvered@gmail.com), 

constando no tópico assunto “Inscrição – Comissão Organizadora do XXV 

ERED SLZ/2016”, e no corpo da mensagem: nome completo, RG, CPF, e-

mail, telefone para contato, grupo de trabalho do interesse, número de 

matrícula, período e IES à qual é vinculada/o a/o acadêmica/o. 

§ parágrafo único - Os grupos de trabalho que compõem a comissão 

organizadora do Encontro Regional de Estudantes de Direito da Regional 

Nordeste III (XXV ERED) são: 

 

- Administrativo 

- Campanha financeira; 

- Estrutural; 

- Cultural; 

- Científico; 

- Certificado/Credenciamento; 

- Gráfica; 

- Comunicação e Divulgação; 

- Ato; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 – Após a submissão da inscrição, será enviado um e-mail para a/o 

candidata/o confirmando o recebimento em até dois dias úteis. 

3 – As inscrições do processo de seleção ocorrerão no período de 08 de 

dezembro de 2015 à 18 de dezembro de 2015. 

4 – Os resultados do edital serão divulgados nas redes sociais do XXV ERED 

no dia 20 de dezembro de 2015. 

 

 

 

São Luís, 08 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Centro Acadêmico I de Maio (CAIM/UFMA) 

 

 

 

Centro Acadêmico A Luta (CALUTA/UEMA) 

 

 

 

Centro Acadêmico de Direito Manoel da Conceição (CADIR/UNDB) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente termo de compromisso, eu, _____________________________ 

_______________________________________________________________, 

regularmente matriculada/o,  na Instituição de Ensino Superior 

_______________________________________________________________, 

com o propósito de participar da Comissão Organizadora do XXV Encontro 

Regional dos Estudantes de Direito da Regional Nordeste III (MA, PI e CE), 

gerido pelas entidades de representação dos cursos de Direito da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), o Centro Acadêmico I de Maio (CAIM); da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), o Centro Acadêmico A Luta 

(CALUTA) e da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), o Centro 

Acadêmico de Direito Manoel da Conceição (CADIR/UNDB), a ser realizado na 

cidade de São Luís, Maranhão. Comprometo-me a estar presente em todas as 

reuniões presenciais convocadas pela Comissão Organizadora do XXV ERED, 

podendo, no entanto, ausentar-me de modo justificado em três reuniões 

presenciais, responsabilizando-me por assinar as listas de frequência das 

reuniões presenciais que participar para fins de comprovação e posterior 

certificação de organização (100h/aula) do referido evento. Ademais, proponho-

me a compor e executar atividades em no mínimo um grupo de trabalho (GT) 

do XXV ERED, assim como a encontrar-me presente durante o Encontro, 

realizando as atividades as quais me propus a exercer, conferindo-me isenção 

na inscrição e certificado de organização com carga do evento. 

 

São Luís, _______ de dezembro de 2015. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da/o candidata/o 


