
                                                                      

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

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

 

PROJETO DE EXTENSÃO: Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental (Edital PROEX nº 02/2019) 

UNIDADE ACADÊMICA: ICSA- Governador Valadares  
 

A coordenadora do projeto Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental, do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas, de Governador Valadares, faz público o processo de seleção de discentes de graduação para 

preenchimento de 2 vagas de bolsistas graduandas(os) e 2 vagas de voluntárias(os) graduandas(os).  

 

I. Das Candidatas e dos Candidatos 

Poderão inscrever-se as candidatas e os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculada(o) no Curso de graduação em direito da UFJF-GV; 

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, 

com exceção do Programa de Apoio Estudantil; 

 

II. Da bolsa 

1) A bolsa de Extensão poderá durar até março de 2020, caso não haja desistência ou desligamento do(a) 

bolsista.  

2) O projeto pode ser realizado durante o período de férias, cabendo à coordenadora informar a frequência 

das(dos) participantes nos períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa; 

3) O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil 

do mês subsequente; 

4) Em caso de desistência da(o) bolsista ou voluntária(o) selecionada(o) durante o período de execução do 

programa, assumirá a(o) próxima(o) candidata(o) que estiver classificada(o). 

 

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: DH e Justiça Sócio-Ambiental, até dia 05/05/2019, 

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 atualizado, gerado pelo SIGA;  

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

no presente período letivo;  

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 projeto) para a sua formação acadêmica, 
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explicando porque você pode contribuir com o projeto e especificar qual a ordem de preferência de 

atuação, caso você seja selecionada(o).  

 

1) Assessoria ao processo de reconhecimento da comunidade quilombola Ilha Funda, na zona rural do 

município de Periquito-MG, já em trâmite junto à Fundação Palmares, bem como assessoria à 

comunidade quilombola de Águas Claras, na zona rural do município de Virgolândia-MG. 

2) Assessoria jurídica ao CAT no processo de implantação da Assessoria Técnica às Comunidades 

Atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco/Vale/BHP Billiton. 

 

1- E) Texto dissertativo, relacionando os seguintes elementos:   

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

  - O papel da extensão no contexto do rompimento da barragem de Fundão (Mariana-MG) e os 

atingidos.  

 

 

IV. Do Processo de Seleção 

A seleção constará de:  

2- Elaboração de um texto dissertativo (com as devidas referências bibliográficas), no valor de 10 pontos, 

de caráter eliminatório, a ser enviado para o email tayaralemos@msn.com, 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.  

 

3- Entrevista, com análise da carta de apresentação e intenções, de caráter eliminatório, no valor de 10 

pontos. 

Obs: Os demais documentos exigidos no ato de inscrição poderão ser analisados pela banca 

examinadora no ato da entrevista.  

 

 

V. Da Classificação  

A ordem de classificação observará a soma das notas obtidas no texto dissertativo e na entrevista 

 

V. Disposições Gerais  

1) A documentação completa é condição para o deferimento das inscrições, incluindo todos os itens exigidos 

na carta de intenções/apresentação. 

2) A lista das inscrições deferidas (pessoas convocadas para entrevista) deverá ser divulgada até às 15h00, do 

dia 08/05/2019, no mural da coordenação do curso de Direito, além de ser enviada para o email das(os) 

candidatas(os). 

3) A banca examinadora será composta pelas professoras Tayara Lemos, Luciana Tasse e pela agroecóloga 

do Centro Agroecológico Tamanduá (CAT) Bianca de Jesus Souza.  

 

CALENDÁRIO 

Inscrição 

DATA:  até dia 05/05/2019, às 23h59, via email para tayaralemos@msn.com  

- A lista das inscrições deferidas (pessoas convocadas para entrevista) deverá ser divulgada até às 15h00, do 

dia 08/05/2019, no mural da coordenação do curso de Direito, além de ser enviada para o email das(os) 

candidatas(os). 

 

Seleção / Entrevistas  

DATA:  09/05/2019     LOCAL:   sala 403    HORÁRIO: 12h00 
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Divulgação do Resultado  

DATA: até dia 10/05/2019, no mural da coordenação do curso de Direito e email das(os) candidatas(os). 

 

 

Governador Valadares, 29 de abril de 2019. 

 

 

 

Tayara Talita Lemos 
Coordenadora  


