
 

 

  

 

EDITAL 05/2020 - SELEÇÃO DE PESQUISADOR/A DE GRADUAÇÃO PARA VAGA 

VOLUNTÁRIA (VIC 2020/2021) 

Linha de Pesquisa: Sistemas Regionais de Proteção de Direitos Humanos e Tribunais de 

Iniciativa Popular 

HOMA | COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

A Coordenadora de Pesquisa do Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas da 

Faculdade de Direito torna público o processo de seleção de discentes de graduação para 

preenchimento de 01 (uma) vagas de bolsista voluntário/a, concedida ao projeto “Uma análise 

comparativa da agenda de Direitos Humanos e Empresas nos sistemas global e interamericano 

de proteção de Direitos Humanos”, pelo EDITAL 01/2020-PROPP/Pesquisa – EDITAL DE 

CHAMADA DE PROJETOS PARA OS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA: XXIX PIBIC/CNPq/UFJF – 2020/2021, XXXIII BIC/UFJF – 2020/2021 e 

IV VIC 2020/2021.   

 

I. Das/Dos Candidatas(os) 

Poderão inscrever-se as/os candidatas(os) que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculada(o) em Curso de Direito da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão ou Pesquisa no que refere à apresentação de 

relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Conhecimento dos idiomas inglês e/ou espanhol será diferencial.  

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Pesquisa e análise de jurisprudência, relatórios,  

b) Produção de trabalhos técnicos e artigos científicos; 

c) Assistência em e-mails e outros tipos de comunicação internacional; 

d) Assistência na organização de eventos.  

 

III. Da seleção 

a) A participação da/do estudante no projeto tem duração até 31/07/2021; 

b) A/O discente poderá ser desligada(o) a qualquer tempo do projeto por decisão do/as 

Coordenador/as do Homa, em caso de não apresentação de resultados, condutas 

incompatíveis, ou por término do projeto junto à PROPP; 



 

 

  

 

c) A/O bolsista deve cumprir 12h horas semanais na sala do Homa, na Faculdade de Direito 

da UFJF, podendo ser realizado teletrabalho ou home office enquanto durar o isolamento 

social ou em outras situações solicitadas pelas (o) coordenador (as); 

d) A/O bolsista deve estar sempre atento às demandas, e possuir conexão de internet e 

acesso a pacote Office ou similar;  

e) O Homa preza pela diversidade e inclusão em seus quadros, de modo que tal fator será 

considerado na seleção; 

f) Em caso de desistência da/do bolsista selecionada(o) durante o período de vigência deste 

edital, a/o próxima(o) candidata(o) classificada(o) assumirá a vaga; 

g) Este edital tem vigência até final de dezembro de 2020. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1ª etapa | eliminatória e classificatória: Análise de carta de motivação, que deverá 

conter breve currículo, interesse no projeto, e como a trajetória acadêmica e de carreira da/o 

candidata/o se encaixa na vaga; 

2ª etapa | eliminatória e classificatória: Vídeo de no máximo 3 minutos com pequena 

apresentação sobre seus conhecimentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e/ou da 

agenda de Direitos Humanos e Empresas na ONU.  

 

V. Do Cronograma da seleção 

 Inscrição: inscrição e envio do histórico, carta de motivação, e vídeo, por meio do 

formulário. De 22/09/2020 até 26/09/2020, às 23:59:59. 

 

 Resultado da seleção: Por e-mail no dia 28/09/2020. 

 

 O primeiro colocado deverá apresentar os documentos junto à PROPP até o dia 

30/09/2020, e iniciará pesquisa em 01/10/2020.  

 

Juiz de Fora, 21 de setembro de 2020. 

 

                                                                   ______________________________ 

         Manoela Carneiro Roland                                  Andressa Oliveira Soares           
              Coordenadora Geral                             Coordenadora de Pesquisa 

https://forms.gle/KGUtQsBt12ZBDdhm9

