
 

 

  

 

EDITAL 01/2021 

HOMA | COORDENAÇÃO DE PESQUISA 
 

A Coordenadora Geral e Coordenadora de Pesquisa do Homa – Centro de Direitos Humanos 

e Empresas da Faculdade de Direito tornam público o processo de seleção de pesquisadora(r) para 

preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista remunerada em sua equipe, no valor de R$1.475,00 

(mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). 

 

I. Das/Dos Candidatas(os) 

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

a) Ser mestranda(o) em Direito ou Relações Internacionais, ou já possuírem o título de mestre 

em uma dessas áreas;  

b) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

c) Conhecimento avançado nos idiomas inglês e espanhol.  

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Pesquisa e análise de jurisprudência, relatórios e bibliografias; 

b) Produção de trabalhos técnicos e artigos científicos; 

c) Participação em reuniões periódicas. 

 

III. Da seleção 

a) A participação da/do pesquisador no Homa tem duração até 30/09/2021, podendo ser 

prorrogado mediante disponibilidade financeira; 

b) A/O pesquisadora(r) 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 Universidade; 

c) A/O bolsista deve cumprir 12h horas semanais em regime de teletrabalho ou home office, 

ficando a critério do (as) coordenador (as) a presença física em caso de residente em Juiz 

de Fora. Enquanto perdurar as recomendações de isolamento social, todo o trabalho será à 

distância em todos os casos; 

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 julho de 2021. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1ª etapa | classificatória e eliminatória: Envio no momento da inscrição de currículo 

Lattes em PDF contendo toda a trajetória como pesquisador; 

2ª etapa | classificatória e eliminatória: Entrevista de 30min pelo Google Meet (gravada).  

Na entrevista, a/o candidata/o será inquirida/o a respeito: 

I – dos seus conhecimentos sobre a Agenda Nacional e Internacional de Direitos Humanos 

e Empresas; 

II – dos seus conhecimentos sobre o Tratado Internacional de Direitos Humanos e 

Empresas, bem como o seu processo de negociação na ONU; 

III - dos seus conhecimentos sobre a Teoria Crítica dos Direitos Humanos; 

IV – sua formação e produção acadêmica e interesses como pesquisador(a); 

V – do seu interesse no Homa. 

 

Será atribuída uma nota de 0 a 100 para o currículo e outra para a entrevista, de modo que 

a média das duas será a nota final. Serão eliminados aqueles que obtiverem qualquer nota inferior 

a 70 (setenta). 

 

V. Do Cronograma da seleção 

 Inscrição: inscrição e envio do currículo, por meio do formulário. De 19/02/2021 até 

26/02/2021, às 23:59:59. 

 

 Divulgação da relação de inscrições deferidas e indeferidas e do resultado da 

análise de currículo: Às 18h, no dia 27/02/2021 (no site do Homa). 

 

 Interposição de recurso quanto ao indeferimento: De 28/02/2021 até 01/03/2021 (pelo 

e-mail projeto.homa@ufjf.edu.br – assunto: Recurso – indeferimento de inscrição – Homa 

Edital 01/21). 

 

 Divulgação do resultado da análise de currículo e dos classificados para entrevista 

(nota acima de 70): Às 18h, no dia 03/03/2021 (no site do Homa). 

 

 Resultado dos recursos e atualização das inscrições deferidas e do resultado: Às 

12h, no dia 02/03/2021 (no site do Homa). 

 

https://forms.gle/T6rK6xpSdW6jv6ze6


 

 

  

 

 Divulgação da relação horários das entrevistas e link de acesso: Às 21h, no dia 

03/03/2021 (no site do Homa). 

 

 Entrevistas: De 04/03/2021 até 05/03/2021, nos turnos manhã e tarde.  

 

 Resultado das entrevistas e classificação final: Às 12h, no dia 08/03/2021 (no site do 

Homa). 

 

A Equipe do Homa entrará em contato com a/o candidata(o) selecionada(o) para a 

integração ao Centro.  

 

Juiz de Fora, 19 de fevereiro de 2021. 

 

   

 
Manoela Carneiro Roland                                   Andressa Oliveira Soares 

Coordenadora Geral                             Coordenadora de Pesquisa 
 
 
 

Retificado em 26/02/2021 – retificações em vermelho 


