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EDITAL ARII n. 08/2020  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

PUBLIC INTERNATIONAL LAW 2021 – VIRTUAL EXPERIENCE  

– BOLSA INTEGRAL –  
 
Estão abertas as inscrições para seleção de 01 (um) estudante do curso de graduação em Direito da 
PUC-SP para participação, com bolsa integral,  na 12ª edição do programa Public International Law 2021 – 
Virtual Experience. 
 
 

1.       Duração do Programa 

De 14/01 a 04/02/2021 
 

 

2.   Descrição do Programa 

Promovido pela Faculdade de Direito da PUC-SP, com apoio da Assessoria de Relações 
Internacionais e Institucionais (ARII), o programa da 12ª edição será oferecido integralmente de 
forma remota. A programação, em língua inglesa, prevê a realização de aulas, estudo de caso, 
palestras e visita virtual ao Parlamento Europeu e ao Tribunal Constitucional Federal Alemã ou ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia (programação sujeita à alteração).  
 
 

3. Benefícios da bolsa  

Participação em todas as atividades previstas no programa Public International Law 2021 – Virtual 
Experience. 

 
 

4. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 4º e o 8º período do  curso 
de graduação em Direito da PUC-SP; 

b. Concluir, até o 2º semestre/2020, as disciplinas Direito Internacional Público I e Direito 
Internacional Público II; 

c. Possuir conhecimentos avançados em língua inglesa; 

d. Apresentar excelente desempenho acadêmico (média geral igual ou superior a 7,5); 

e. Apresentar comprovada carência socioeconômica; 

f. Preferencialmente: possuir bolsa de caráter filantrópico (ProUni/Fundasp) e não ter sido 
bolsista em programa de mobilidade internacional organizado pela PUC-SP (ex.: Bolsa 
Iberoamericana Santander Universidades, Top Espanha, Fórmula Santander etc). 

 
  
5.      Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida, com foto (Anexo I); 

b. Carta de motivação, endereçada à ARII, em inglês, indicando as razões pelas quais pretende 
participar do programa; 

c. Boletim de avaliações com notas obtidas até o 1º semestre/2020 (candidatos que tiveram 
aproveitamento de estudos necessitam também apresentar histórico escolar emitido pela SAE 
ou tabela emitida pela Faculdade/SAE indicando os aproveitamentos); 

d. Curriculum vitae, em inglês; 

e. Comprovante de matrícula em curso de graduação da PUC-SP, observado o item 4.a; 
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f. Comprovante de conhecimentos avançados da língua inglesa (equivalente, no mínimo, ao nível 
B2); 

g. Formulário do Setor de Administração de Bolsas de Estudos – SABE (Anexo II); 

h. Para candidatos não-bolsistas ProUni/Bolsa Doação Fundasp: declaração do IRPF 2020 e 
hollerith dos membros que compõem a unidade familiar.  
 

 
6. Envio dos documentos para inscrição 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail, observando-se as seguintes instruções:  

▪ Envio: até as 16h do dia 16/12/2020; 

▪ Endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br; 

▪ Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Edital ARII 08/2020 – Nome do candidato”;  

▪ Anexar: arquivo .pdf único, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 6;   

▪ A ARII verificará os documentos de cada candidato e, até as 18h do dia 17/12/2020, enviará 
resposta confirmando ou não a inscrição no processo de pré-seleção. Estarão habilitados a este 
processo apenas candidatos que contemplarem os itens 4 e 5. 

 

 
7.       Processo de seleção  |  Metodologia e esclarecimentos 

 a.  O processo de seleção da PUC-SP constará de: 

1ª fase:  Análise dos documentos listados no item 6. Serão convocados para a 2ª fase 
(entrevista) até 4 (quatro) estudantes. 

2ª fase:  Entrevista por meio da plataforma Teams, em inglês e português, com representante(s) 
da ARII e/ou da coordenação acadêmica do programa Public International Law 2021 – 
Virtual Experience, a ser agendada com cada um dos 4 (quatro) candidatos.  

b.  Serão levados em consideração os seguintes critérios para fins de seleção: motivação, 
rendimento acadêmico e carência socioeconômica. Como critério de desempate, dar-se-á 
preferência ao candidato em período mais avançado do curso.  

  

 
8.   Calendário do processo de seleção 

Etapa Período 

Inscrições (envio dos documentos – item 5) 
Até 16/12/20 

Horário limite: 16:00 (horário de Brasília) 

Divulgação dos convocados para a 2ª fase (entrevista) 18/12/20 

Entrevistas (horário a ser agendado com os candidatos) 21/12/20 

Divulgação do candidato selecionado 22/12/20 

  

 
9. Observações │Pressupostos de concordância 
 

a. O candidato selecionado deverá participar de todas as atividades previstas no programa.  

b. A programação preliminar do Public International Law 2021 – Virtual Experience está disponível no 
site www.campusb.org/pil2021. 

c. Caberá ao participante providenciar equipamento e conexão à internet adequados para 
participação no programa.  

 

  

São Paulo, 09 de dezembro de 2020. 
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