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Processo Seletivo 2.2019 

Fase de Avaliação Escrita 

 

Em atendimento ao disposto no Item 4.3 do Edital do 2º Processo Seletivo externo 

de 2019, seguem abaixo as instruções para a Fase de Avaliação Escrita dos candidatos 

não eliminados na Fase de Palestra Institucional.  

 

I – Situação Problema 

 

A Farol Tecnologia é uma empresa do ramo de Tecnologia da Informação. De 

acordo com as informações repassadas pela diretora executiva da empresa, o negócio 

atua no mercado desde 1997 e presta serviços na área de desenvolvimento de softwares 

e soluções de negócio prioritariamente para a Web. 

Ademais, a empresa possui uma carta de serviços ampla e diversificada, que 

conta com: (i) staffing de TI; (ii) desenvolvimento de projetos e sustentação de sistemas 

de TI e (iii) soluções em plataformas de Low-Code. Dentre os seus principais clientes 

estão (i) o Sicoob, (ii) o Banco do Brasil, (iii) a Anvisa, (iv) a Embrapa, a (v) PagSeguro, 

dentre outros. 

Ocorre que a Farol Tecnologia ainda não possui um programa interno de 

compliance e, por isso, está em vias de fechar um contrato de prestação de serviços com 

a Advocatta.  

As diretorias de Negócios e de Projetos da empresa júnior estão cumulando 

esforços para finalizar com sucesso a negociação, que terá como objeto o 

desenvolvimento de um verdadeiro programa de integridade, que contará com um 

Código de Ética e Conduta, um Manual de Compliance Ilustrativo e uma Palestra de 

Treinamento sobre o tema.  

Tendo como insumo tão somente as informações repassadas pela diretora 

executiva da Farol Tecnologia, a Advocatta precisará apresentar, em primeiro lugar e a 

fim de persuadir a cliente, uma breve síntese da temática, em formato de parecer técnico-
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jurídico.   

 

II – Perguntas 

 

Em seu parecer, as perguntas a seguir devem, obrigatoriamente, ser respondidas. 

Ainda assim, o candidato pode abordar outras questões, caso julgue relevante.  

 

i) O que é compliance e qual sua importância no cenário atual das empresas? 

ii) Qual(is) o(s) tipo(s) de compliance que se aplica(m) a Farol Tecnologia? Por que? 

iii) Qual(is) a(s) legislação(ões) apropriada(s) em cada modelo de compliance 

aplicável a Farol Tecnologia?  

 

III – Dicas para Redação do Case 

 

i) Pesquise qual a relação entre compliance e empresas de TI; 

ii) Explore e efetivamente leia a legislação aplicável, não se atendo somente a 

análises prontas sobre as normas; 

iii) Procure examinar o entendimento teórico/acadêmico acerca da problemática 

apresentada; 

iv) Utilize-se dos e-books já feitos pela Advocatta, no link: 

https://www.advocatta.org/e-books.  

v) Lembre-se que sua análise deverá ser objetiva, didática e cativante o suficiente 

para convencer uma potencial cliente. 

 

IV – Critérios de Avaliação  

 

De acordo com o estabelecido em Edital, a avaliação será dividida em três fatores: 

i) argumentação, ii) gramática e iii) criatividade/senso de realidade. 
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i) Argumentação: correspondência da tese jurídica com o pregado pelas normas e 

doutrinas; apresentação de informações, fatos e opiniões relacionados à problemática 

proposta, de forma organizada, clara e congruente; encadeamento de ideias. (4 pontos); 

ii) Gramática: correção com relação aos aspectos gramaticais e de formatação, uso 

de vocabulário, clareza, coerência e coesão. (3 pontos); 

iii) Criatividade/senso de realidade: exequibilidade e efetividade, bem como 

atenção ao tema de referência e previsibilidade da tese. (3 pontos). 

 

V – Orientações 

 

A atividade deverá ser redigida no modelo de documento anexado no corpo deste 

e-mail, não podendo ultrapassar o limite máximo de 3 (três) páginas, com a seguinte 

formatação:  

 

✓ Fonte: Arial 

✓ Tamanho: 12 para o corpo do texto e 10 para citações longas, notas de rodapé, 

legendas e paginação;  

✓ Alinhamento: justificado;  

✓ Espaçamento: 1,5;  

✓ Recuo de primeira linha dos parágrafos: 2 cm.  

 

O candidato deverá enviar sua tese, em formato PDF, com o título “Parecer 

jurídico – Farol Tecnologia: Nome completo do candidato” para o e-mail: 

gp@advocatta.org até às 23h59 do dia 10/09/2019.  

O candidato poderá usar de quaisquer fontes que sejam cabíveis, como livros 

didáticos, sites jurídicos e auxílio de professores da área, indicando-as ao final do 

documento. Ressalta-se que qualquer tipo de plágio acarretará na eliminação automática 
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do processo seletivo.  

O candidato deverá se identificar apenas no título do arquivo, sendo vedada, sob 

pena de eliminação, a identificação no corpo do texto.  

Demais dúvidas deverão ser sanadas mediante contato com a equipe de gestão 

de pessoas através do e-mail: gp@advocatta.org. 

 

                                     Brasília/DF, 03 de setembro de 2019. 
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