
                                                                      

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO: Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV (Edital PROEX 

nº 03/2018)) 

UNIDADE ACADÊMICA: ICSA- Governador Valadares  

Ref.: Extensão de prazo para inscrições do Edital 01/2018 do CRDH, alteração da data de entrevistas, 

modificação da banca examinadora.  

 

A coordenadora do programa Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV, do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas, de Governador Valadares, apresenta extensão de prazo para inscrições ao 

Edital de seleção de bolsista/voluntário graduando para ação de extensão.  

 

III. Das Inscrições 

 

1) Para inscrever-se, a(o) estudante interessada(o) deve enviar sua proposta de inscrição para o e-mail 

tayaralemos@msn.com, com o assunto INSCRIÇÃO CRDH, até dia 20/09/2018, 23h59. 

2) Anexo ao email, a(o) candidata(o) deverá enviar os seguintes documentos, sem os quais a inscrição não 

será deferida:  

A) Currículo, incluindo dados pessoais, habilidades e experiências (participação em eventos, grupos 

de estudos, cursos, projetos, publicações, idiomas, movimento estudantil, conhecimentos sobre informática, 

produção artística e cultural e o que mais julgar que possa contribui para seu desempenho no programa de 

extensão);  

B) Histórico Escolar na UFJF até 2018/3, gerado pelo SIGA;  

C) Comprovante de matrícula, gerado pelo SIGA, com quadro de horários e disciplinas matriculadas 

no presente período letivo (2018-3);  

D) Carta de apresentação e intenções, com os seguintes itens:  

1) MOTIVAÇÃO: declaração de motivação e interesse pelo programa; 

2) DISPONIBILIDADE: disponibilidade de carga horária para participar deste programa de 

extensão; 

3) RELEVÂNCIA E POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO: destacar a relevância de um 

ou mais dos temas abaixo relacionados (eixos de atuação do CRDH) para a sua formação acadêmica, 

explicando porque você pode contribuir com o projeto e especificar qual a ordem de preferência de 

atuação, caso você seja selecionada(o).  

E) Texto Dissertativo mencionado na etapa 1 do processo seletivo.1 

 

Eixos de atuação do CRDH:  

1) Educação em Direitos Humanos e Formação de Defensores dos Direitos Humanos: ações na divulgação, 

conscientização, formação e capacitação de profissionais sobre direitos humanos. 

2) Estudos da violência e promoção dos Direitos Humanos: ações no estudo da violência, suas causas e 

prevenção. 

                                                 
1 Etapa 1: Texto dissertativo no valor de 10 pontos, de caráter eliminatório, a ser enviado para o email 

tayaralemos@msn.com, relacionando os seguintes elementos: 

  - O papel da extensão, no quadro constitucional de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

  - O papel da extensão para Governador Valadares e o Médio Rio Doce. 

  - O papel de um Centro de Referência em Direitos Humanos.  

Formato do Texto: No máximo 1 página, Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entrelinhas 1,5cm, 

configuração da página: 2cm, em todas as margens.  
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3) Direitos Humanos e Diversidade: defesa e promoção da diversidade de gênero, religiosa, étnica, racial, 

cultural, direitos de minorias, pessoas LGBTQ+, idosos, criança e adolescente, pessoa com necessidades 

especiais. 

4) Direitos Humanos e as questões agroambientais: ações na temática da promoção e defesa dos direitos 

humanos relacionados à dinâmica da reforma agrária, à agroecologia e ambiente. 

5) Povos e Comunidades Tradicionais: direitos culturais, identidade e emancipação: ações na construção de 

estatutos e protocolos bioculturais, assessoria jurídica às comunidades indígenas (Pataxós e Krenak), 

Quilombolas (município de Virgolândia), prevenção de conflitos e promoção e defesa de seus direitos 

culturais. 

 

V. Disposições Gerais  

Onde se lê: 3) A banca examinadora será composta pelas professoras Tayara Lemos, Nara Carvalho e pelo 

Professor Reinaldo Duque-Brasil.  

Leia-se: 3) A banca examinadora será composta pelas professoras Tayara Lemos, Nara Carvalho e pelo 

Professor Daniel Mendes Ribeiro.  

 
 

CALENDÁRIO 

Inscrição 

DATA:  até dia 20/09/2018, às 23h59, via email para tayaralemos@msn.com  

- A lista das inscrições deferidas (pessoas convocadas para entrevista) deverá ser divulgada até o dia 

24/09/2018, no mural da coordenação do curso de Direito, além de ser enviada para o email das(os) 

candidatas(os). 

 

Seleção / Entrevistas  

DATA: 25/09/2018     LOCAL:   a ser definido    HORÁRIO: 17h30min 

 

Divulgação do Resultado  
DATA: até dia 28/09/2018, no mural da coordenação do curso de Direito e email das(os) candidatas(os). 

 

 
 

Governador Valadares, 17 de setembro de 2018 

 

 

 

Tayara Talita Lemos 
Coordenadora do CRDH da UFJF-GV 
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