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EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE

ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS QUE EXERÇA ATIVIDADE DE

CUNHO SOCIAL

O ESCRITÓRIO JÚNIOR RUY CIRNE LIMA, convida entidades sem fins lucrativos a se

inscreverem no presente Projeto Beneficente 2021 que propõe a regularização completa de

uma  entidade  que  exerça  atividades  sociais  com  a  comunidade,  conforme  as  seguintes

condições: 

1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO

Empresa Júnior (EJ) é uma associação civil  sem fins lucrativos,  mas com fins

educacionais, formada por um grupo de alunos de curso de ensino superior. Busca-se nas EJs

fomentar o aprendizado prático universitário, aproximar os alunos do mercado de trabalho e

beneficiar a comunidade em geral com serviços de custo acessível e de alta qualidade, por

meio da orientação e supervisão de professores renomados durante o desenvolvimento dos

projetos.

O Escritório Júnior Ruy Cirne Lima, com sede na Av. João Pessoa, 80, Centro

Histórico,  Porto  Alegre,  RS  é  a  empresa  júnior  vinculada  à  Faculdade  de  Direito  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O foco do escritório é a prestação de consultoria

jurídica acadêmica em todas as áreas do direito privado brasileiro, desde o desenvolvimento

de atividades de cunho jurídico não contencioso, até a elaboração e revisão de documentos

jurídicos - conforme carta de serviços.

1.2. OBJETIVOS

Este  edital  tem  como  objetivo  principal  selecionar  uma  associação  sem  fins

lucrativos que desenvolva trabalho social  na comunidade local e que esteja  juridicamente

com alguma irregularidade (lato sensu, conforme item 4), a fim de possibilitar a regularização

da entidade que possui recursos financeiros limitados para dispor com estes serviços jurídicos

no momento.
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Assim, os serviços prestados pelo Escritório Júnior Ruy Cirne Lima à instituição

selecionada  por  este  edital  serão  gratuitos.  No  entanto,  importa  esclarecer  que  as  taxas

cobradas  pelos  órgãos  competentes  para  a  constituição  e/ou  regularização  da  associação

selecionada não estão abarcados por este edital.

1.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cada vez mais verifica-se uma tendência de aproximação entre as empresas e a

sociedade, para que juntas seus esforços possam resultar em benefícios para a população em

geral. Assim, considerando o objetivo das Empresas Juniores do Brasil, bem como a situação

de calamidade pública internacional que vivenciamos no ano de 2021, o Escritório Júnior

Ruy Cirne Lima visa a partir deste edital ajudar no desenvolvimento de um projeto social,

como forma de reconhecimento e agradecimento ao progresso conquistado neste ano, apesar

das diversas dificuldades enfrentadas. 

2. DO SERVIÇO OFERECIDO

2.1.  Constitui  objeto  deste  edital  a  constituição  e/ou  regularização  de  uma

associação sem fins lucrativos, sendo oferecidos serviços de consultoria jurídica, tais como: 

a) desenvolvimento do estatuto da entidade, consoante determina o Código Civil

brasileiro;

b) termo de voluntariado;

c) registro junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

d)  registro  na  Receita  Federal  para  realizar  o  Cadastro  Nacional  da  Pessoa

Jurídica (CNPJ);

e) registro de marca da entidade;

f) modelo de ata de assembleia.

2.2.  Todos  serviços  prestados  pelo  Escritório  Júnior  Ruy  Cirne  Lima,  não

limitados  ou  restringidos  aos  serviços  dispostos  no  item  2.1,  serão  gratuitos  à  entidade

selecionada. 
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2.3.  As  taxas  cobradas  pelos  órgãos  competentes  para  a  constituição  e/ou

regularização  da  entidade,  serão  de  responsabilidade  total  e  exclusivamente  da  entidade

selecionada;

2.4.  Esclarecimentos  e  informações  sobre  o  Projeto  Beneficente  2021  serão

fornecidos por meio do e-mail: institucional@ejcirnelima.com

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão  participar  desta  seleção  Entidades  de  Interesse  Social,  ou  seja,

associações sem fins lucrativos que tenham como finalidade originária (estatutária) objetivos

de  natureza  social  e  que  buscam  se  regularizar;  tais  como:  ONG  (Organização  Não

Governamental), OSC (Organização da Sociedade Civil), OSCIP (Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público), entidades beneficentes de assistência social, entre outras.

3.2. Não poderão participar do projeto as organizações que:

a)  estiverem  totalmente  regularizadas  em  relação  aos  serviços  oferecidos  na

cláusula 2.1 deste Edital;

b) não se manifestarem dentro dos prazos estabelecidos neste Edital;

c) não atenderem às exigências deste Edital;

d) não aceitarem o prazo de desenvolvimento do projeto previsto no Anexo I

deste edital.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. As inscrições ocorrerão gratuitamente no período de 01 de dezembro de 2020

a 18 de dezembro de 2020 e serão realizadas exclusivamente por meio digital, através de um

formulário, durante todo o período de inscrição.

4.1.1. O Escritório Júnior Ruy Cirne Lima poderá ampliar o prazo de inscrição a

qualquer  momento,  mediante  ampla  divulgação  em  suas  mídias  sociais.  Nesse  caso,

igualmente irá se modificar o restante do cronograma do Anexo I.

4.2.  As  inscrições  somente  serão  válidas  mediante  o  envio  dos  seguintes

documentos obrigatórios durante o período de inscrições, conforme Anexo I:
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a) preenchimento total da inscrição pelo formulário oficial, disponível nas redes

sociais  do  Escritório  Júnior  Ruy  Cirne  Lima

(https://forms.gle/L6pXCqEvXZ5MZshd7);

b)  cópia  digitalizada  de  RG  e  CPF  do  representante  da  entidade  sem  fins

lucrativos, anexada ao formulário oficial;

c) comprovante de existência das atividades sociais exercidas pela entidade, bem

como a descrição de seus objetivos e quantas pessoas são ou foram atingidas pelo

projeto.

4.3. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições ou recebimento de qualquer

material  ou  documentação  apresentados  fora  do  prazo,  forma  e  demais  condições

estabelecidas neste edital.

5. DA SELEÇÃO E RESULTADO

5.1. Após o fim do período de inscrições serão pré-selecionadas as entidades que

se enquadrarem nos seguintes critérios, descritos em ordem de prioridade:

a) realização da inscrição dentro do prazo e de acordo com as especificações

descritas neste Edital;

b) necessidade de regularização; 

c) os objetivos sociais da entidade, apresentados no questionário de inscrição;

d) percepção do potencial de impacto social do projeto;

e) disposição e interesse em aderir ao Projeto.

5.2. O contato com as entidades pré-selecionadas será realizado no período de 19

de dezembro de 2020 a 22 de dezembro de 2020, por e-mail  e Whatsapp informados no

momento da inscrição. Após, será agendada uma entrevista on-line com o representante da

entidade e os responsáveis pelo Projeto no Escritório Júnior Ruy Cirne Lima.

5.2.1.  Eventualmente,  poderá  ser  agendada  entrevista  presencial,  caso

solucionada a Pandemia ocasionada pela Covid-19.

5.2.2.  As  entrevistas  serão  realizadas  por  meio  da  Plataforma  do  Microsoft

Teams.
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5.3. Havendo empate quanto à seleção entre duas ou mais entidades, poderão ser

agendadas  novas entrevistas,  bem como solicitadas  outras  documentações  que se fizerem

necessárias;

5.4. Após a finalização do período de entrevistas, não sendo necessária nenhuma

outra análise, será selecionada 01 (uma) entidade que atenda aos requisitos e determinações

do presente Edital.

5.5.  A banca  de  seleção  será  composta  por  5  (cinco)  membros  do  Escritório

Júnior Ruy Cirne Lima.

5.6. A deliberação do resultado final da entidade selecionada ocorrerá no dia 19

de janeiro de 2021.

5.7.  A  divulgação  do  resultado  da  deliberação  se  dará  pelas  redes  sociais

(Instagram, Facebook e LinkedIn) do Escritório Júnior Ruy Cirne Lima no dia 22 de janeiro

de 2021.

5.8.  A  instituição  selecionada  será  contatada  em  até  5  dias  úteis  pelos

responsáveis pelo Projeto Beneficente 2021 a fim de agendar uma reunião de alinhamento e

encaminhamento da regularização, conforme explicitado no Anexo I deste edital. 

6. DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

6.1.  O  contrato  poderá  ser  rescindido  caso  uma  das  partes  não  cumpra  o

estabelecido em qualquer uma das cláusulas do presente Edital.

6.2. As instituições selecionadas que não cumprirem com as especificações desse

Edital no tocante a prazos e serviços estarão passíveis de eliminação do Projeto Beneficente

2021. Nesse caso, o Escritório Júnior Ruy Cirne Lima selecionará a entidade subsequente no

ranking de classificação final ou abrirá novo edital no caso de inexistência. 

6.3. A organização que desistir do Projeto Beneficente 2021, abandoná-lo, deixar

de fornecer informações e respostas por mais de 10 dias corridos ou deixar de comparecer em

reuniões ficará impossibilitada de participar de qualquer atividade beneficente desenvolvida

pelo  Escritório  Júnior  Ruy  Cirne  Lima  pelo  prazo  de  três  anos,  bem como  os  serviços

oriundos deste edital prestados à entidade selecionada serão automaticamente cancelados.
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6.4.  Os  prazos  para  entrega  dos  serviços  serão  acordados  pela  entidade

selecionada e pelo Escritório Júnior Ruy Cirne Lima, tendo em vista o espectro de atividades

que forem necessárias, bem como a complexidade delas. 

6.4.1. O Escritório não se responsabiliza por atrasos no cronograma, decorrentes

de negligência por parte da selecionada. 

6.5. Em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, oferecidos por este

edital, sem prejuízo, a entidade selecionada poderá contratar os serviços do Escritório Júnior

Ruy Cirne Lima para a conclusão de todos os serviços. Não sendo o caso de contratação,

haverá o cancelamento de todo o trabalho realizado, frente a rescisão do contrato.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O Escritório Ruy Cirne Lima se reserva o direito de, sem que as entidades

participantes apresentem qualquer tipo de resignação:

a. Adiar a data de divulgação dos resultados;

b. Adiar a data de início do Projeto Beneficente 2021.

7.2. A inscrição no  Projeto Beneficente 2021  implica na aceitação integral dos

termos deste Edital e seu Anexo I;
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ANEXO I

DATA ATIVIDADE

01/12/2020 a 18/12/2020

Inscrições no Projeto Beneficente 
2021via Google Forms.

10/12/2020 a 19/12/2020

Conferência de que todos os requisitos 
solicitados no Edital foram atendidos 
pelos inscritos.

19/12/2020 a 22/12/2020

Período destinado ao agendamento as 
entrevistas das entidades pré-
selecionadas.

04/01/2021 a 18/01/2021

Período destinado à realização das 
entrevistas das entidades pré-
selecionadas.

19/01/2021 Deliberação do resultado final.

22/01/2021 Divulgação do resultado a seleção.
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