
 
 

EDITAL 01/2020 
 

SELEÇÃO DE MEMBROS PARA AS EQUIPES  
DO NAP - TAX MOOT DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
 
O Colegiado do Núcleo Acadêmico de Pesquisa (NAP), no uso de suas atribuições, abre 
processo de seleção para composição das equipes do Tax Moot de Direito Tributário - 
NAP abaixo e de acordo com os seguites critérios: 
 

 
NAP  

TAX MOOT DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO 

 
 

PROFESSORES 

 
 

VAGAS 

 
DIA E HORA 

DAS 
REUNIÕES 

 
Busca fomentar a participação de jovens 
graduandos em simulações de casos jurídicos, 
uma vez que a prática é algo fundamental na 
formação do futuro profissional. Desta forma, 
os alunos ao serem submetidos aos ambientes 
que simulam o dia-a-dia do profissional 
jurídico, consolidam o conhecimento obtido 
dentro da sala de aula, o que se perfaz 
essencial para a melhora das habilidades dos 
mesmos.  

 

 
 
 

Sérgio Adolfo Eliazar 
de Carvalho 

 
 
 

06 

 
Terça-feira 19:00h 

às 20:00h 
 

Sábado 
8:00h às 9:00h 

(semanal) 
 

 
João Paulo Fanucchi 

de Almeida Melo 

 
 

06 

 
A definir juntos a 

equipe 
 

 
ATENÇÃO! O horário constante na relação das Equipes é referencial e não vinculante, uma 
vez que o professor orientador poderá, a seu critério, em atenção às possibilidades dos 
membros da equipe, eleger dia e horário para as reuniões que entender mais adequado. O 
número de vagas poderá ser ampliado, conforme interesse do professor orientador.  
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1 Para ser membro de uma das Equipes do Tax Moot de Direito Tributário -NAP é 
necessário que o candidato esteja matriculado no curso de Direito da PUC - MINAS, 
unidade Coração Eucarístico, com disponibilidade para dedicação à competição e 
facilidade para trabalhar em equipe, em regime temporário e voluntário. 
 

1.2 O candidato deverá se inscrever, exclusivamente, no período compreendido entre os 
dias 16/12/2020 até o dia 26/12/2020, enviando um e-mail para o seguinte endereço 
eletrônico: selecao.napfmd@gmail.com 

 

1.3 O e-mail deverá ter como título ou assunto “Inscrição Membro de Equipe - NAP 
Tax Moot de Direito Tributário” e deverá ser anexada a ficha de inscrição preenchida 
(constante do  ANEXO A) e Carta de Motivação (Constante no ANEXO B). 
 

1.4 Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma  Equipe.  
 

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

2.1 O processo seletivo será realizado em duas fases:  
 
1ª FASE: análise da ficha de inscrição (constante do ANEXO A) e da carta de 
motivação (constante no ANEXO B) - realizada pelos professores das respectivas Equipes; 
 
 

mailto:selecao.napfmd@gmail.com


 
 
2ª FASE: entrevista online: os selecionados na primeira fase serão convocados para 
participarem de entrevista, a ser designada e realizada pelos professores orientadores das 
respectivas Equipes e/ou pelo colegiado do Núcleo Acadêmico de Pesquisa. 
 

2.2 Desejável ter concluído a matéria “Direito Tributário I” e/ou possuir experiência com 
Direito Tributário. 
 

3. DOS RESULTADOS 
 

3.1 A divulgação dos resultados da primeira fase será feita até o dia 08/01/2020, 
quando os selecionados serão convocados para a entrevista, que ocorrerá no dia 09/01/2020, 
às 13:30h. 
 

3.2 O link para participar da entrevista on-line será enviado com o resultado da primeira 
fase. 
 

3.3 A divulgação do resultado final ocorrerá até o dia 15/01/2020. 
 

3.4 Será publicado o resultado na página do website da Faculdade Mineira de Direito 
(fmd.pucminas.br) e comunicado aos candidatos por e-mail. 
 

3.5 As datas aqui previstas podem sofrer alterações que serão devidamente informadas 
pelos meios de comunicação mencionados acima. 
 

4. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

4.1 Após a divulgação do resultado final, é condição para ingresso nas Equipes do 
NAP doTax Moot de Direito Tributário o envio do Termo de Compromisso de Membro 
de Equipe devidamente preenchido e assinado; 
 

4.2 O início das atividades será estabelecido pelos professores orientadores, após 
autorização do Colegiado do NAP; 

 

4.3 Os pesquisadores serão orientados pelos professores orientadores das respectivas 
Equipes; 
 

4.4 A orientação ocorrerá em reuniões semanais, quinzenais ou mensais, e a frequência 
dos alunos será apurada por meio de ata, lista de presença e registro de frequência; 
 

4.5 Apenas será atribuído certificado de participação àqueles que obtiveram, no mínimo, 
75% de frequência; 

 

4.6 Entre as funções a serem executadas pelos alunos estão a realização de pesquisas, 
levantamento bibliográfico e jurisprudencial, escrita dos memoriais, treinamento para as fases 
orais, dentre outras; 
 

4.7 Em caso de publicação dos Memoriais, a responsabilidade é dos organizadores dos 
eventos do Moot brasileiro, não havendo ligação às publicações realizadas pelo NAP; 

 
 
 
 

 



 
 

4.8 A taxa de inscrição e demais custas dos respectivos eventos serão 
rateadas pelos alunos membros das respectivas equipes. 
 

4.9 Para conferir os valores para participar do Moot brasileiro e demais informações 
sobre o evento acesse o link: https://edital.mootbrasileiro.com.br/  
 

4.10 O NAP não arcará com os valores constantes do edital do Moot brasileiro e demais 
gastos de participação dos alunos no referido evento, tais custas e demais outras serão da 
responsabilidade exclusiva dos discentes que ingressarão em uma das equipes. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

5.1 Importante destacar que a vinculação ao NAP só se faz por meio do preenchimento 
das condições constantes deste Edital e da posterior assinatura de o Termo de Compromisso 
de Membro de Equipe. 
 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Bárbara Thaís Pinheiro Silva  
Presidente do Núcleo Acadêmico de Pesquisa 

 
 

Wilba Lúcia Maia Bernardes 
Coordenadora do Curso de Direito, unidade Coração Eucarístico, e  

Chefe de Departamento da Faculdade Mineira de Direito 

https://edital.mootbrasileiro.com.br/


 
 

ANEXO A 
 

Deverá ser preenchida e anexada ao e-mail 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DO NAP - TAX MOOT DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO 

 
 

Nome completo (sem abreviaturas)    

  , curso em que está matriculado 

  , matrícula  , período  , unidade da PUC Minas 

em que   está   matriculado  ,   e-mail  e telefone__________, 

link do currículo lattes (não serão aceitos outros currículos)   ________________. 

 

Para qual equipe gostaria de se inscrever? (selecione apenas uma equipe) 

 

 
NAP  

TAX MOOT DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
 

PROFESSORES 

 
 

Selecione com um X a 
equipe que gostaria de 

se inscrever 
 

 
 

DIA E HORA DAS REUNIÕES 

 
 
 

Equipe do Professor 
Sérgio Adolfo Eliazar de Carvalho 

 
 
 

 

 
Terça-feira  

19:00h às 20:00h 
 

Sábado 
8:00h às 9:00h 

(semanal) 
 

 
 

Equipe do Professor 
João Paulo Fanucchi de Almeida 

Melo 

 
 
 
 

 

 
 

A definir juntos a equipe 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO B 
 

CARTA DE MOTIVAÇÃO 
 
Exposição de motivos justificando seu interesse em participar da equipe do NAP 

Moot de Direito Tributário:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 


