
Linha de Pesquisa Data da Entrevista Horário da Entrevista Link de acesso Observações

Direito Civil 13/dez 10h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito da Cidade 17/dez 13:30h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito do Trabalho e Previdenciário 01/dez 11h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Internacional 06/dez 10:30h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Penal
Etapa 1 - 14/12               
Etapa 2 - 15/12

10h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.
Os candidatos receberão por e-mail a definição 
do dia, de acordo com a etapa

Direito Processual 20/dez 15:30h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Público 
Etapa 1 - 15/12               
Etapa 2 - 17/12

9h                                                                
10h

O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 
Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Os candidatos receberão por e-mail a definição 
do dia, de acordo com a etapa

Empresa e Atividades Econômicas 03/dez 13h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento 01/dez 15h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Teoria e Filosofia do Direito 01/dez 14h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Linha de Pesquisa Data da Entrevista Horário da Entrevista Link de acesso Observações

Direito Civil 13/dez 09h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito da Cidade
Etapa 1 - 14/12               
Etapa 2 - 15/12

10h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.
Os candidatos receberão por e-mail a definição 
do dia, de acordo com a etapa

Direito do Trabalho e Previdenciário 01/dez 09h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Internacional 06/dez 10h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Penal 16/dez 10h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Processual 20/dez 14h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Direito Público 
Etapa 1 - 15/12               
Etapa 2 - 20/12

18h                                                                 
10h

O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 
Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Os candidatos receberão por e-mail a definição 
do dia, de acordo com a etapa

Empresa e Atividades Econômicas 03/dez 15:30h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento 01/dez 16:45h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

Teoria e Filosofia do Direito 02/dez 14:30h
O link será disponibilizado via e-mail(endereço fornecido na inscrição). 

Não deixe de conferir sua caixa de spam.

ENTREVISTAS - DOUTORADO

ENTREVISTAS - MESTRADO


