
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

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

 

TÍTULO DO PROJETO: Comunicando Direitos Humanos e Empresas: uma tentativa de tradução 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Direito 

A coordenadora do projeto Comunicando Direitos Humanos e Empresas: uma tentativa de tradução da Faculdade de Direito torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de bolsista(s) graduando e 03 vaga(s) 

de voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFJF das Faculdades de Direito, de Comunicação ou do IAD.;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de 

Assistência Estudantil. 

e) Não estar no penúltimo ou último período do curso. 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Suporte na Coordenação de Comunicação e Captação de Recursos do Centro; 

b) Criação de artes para publicações, documentos e eventos; 

c) Diagramação de documentos produzidos pelo Centro; 

d) Gestão e atualização dos sites do Homa; 

e) Produção de conteúdo para sites e redes sociais do Centro; 

f) Gestão de mídias sociais; 

g) Suporte na construção do newsletter; 

h) Gravação e edição de podcast; 

i) Gravação e edição de vídeos. 

III. Da seleção 

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

i. 01 bolsa remunerada para a vaga do IAD; 

ii. 01 bolsa voluntária para a vaga da Faculdade de Comunicação; 

iii. 02 bolsas voluntárias para a vaga do Direito; 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo 

candidato classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 

a. 1ª etapa | eliminatória: Envio no momento da inscrição de histórico acadêmico, currículo (lattes para Direito e próprio para 

os demais cursos) e portfólio em PDF contendo material de comunicação já produzido, na faculdade ou em outro projeto 

(artes, textos, vídeos, podcasts e o material que achar pertinente) – discentes do Direito não precisam enviar portfólio. 

b. 2ª etapa | eliminatória: Criação de um trabalho para o Homa, conforme as instruções abaixo: 



                                                                      
 
 

i. Para Direito: produção de um texto para o blog do Homa e de conteúdo para um post nas redes sociais 

1. O texto do blog deve ter no máx. 3 págs. e versar sobre Protocolos de Consulta dos povos indígenas e 

tradicionais e seus aspectos de Direitos Humanos e Empresas. 

a. A linguagem deve ser clara para o público geral. 

b. O objetivo é explicar o tema e sua relevância para pessoas que desconhecem o assunto. 

c. O texto deve ser autoral, devendo haver citação às referências usadas. 

2. O conteúdo do post deverá explicar o conceito de multistakeholder para a Agenda de Direitos Humanos 

e Empresas. 

a. No máximo, 400 palavras. 

b. A linguagem deve ser compreensível por leigos do Direito e da temática. 

c. O texto deve ser autoral e construído de forma a gerar o interesse do leitor. 

d. As referências devem ser mencionadas ao final. 

ii. Para Faculdade de Comunicação: elaboração de press release e de uma matéria para o Homa. 

1. O press release (máx. 1 pág.) busca divulgar para os parceiros do Homa e para a imprensa os 

resultados da pesquisa do Homa publicada em: 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/HOMA/article/view/32831  

2. A matéria (máx. 2 págs.) deve ser sobre elaboração e aprovação de Leis de Devida Diligência em 

Direitos Humanos na Europa e a Agenda de DH e Empresas. 

a. Deve ser informativa, contendo também análise crítica sob a perspectiva de primazia dos 

Direitos Humanos (adotada pelo Homa). 

b. A equipe do Homa ficará à disposição, por e-mail (projeto.homa@ufjf.edu.br) caso julgue 

necessário. 

iii. Para IAD: projeto de publicação para ser feita no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn: 

1. Será um post de conteúdo sobre o seguinte texto do blog do Homa: 

http://homacdhe.com/index.php/2020/09/24/a-agenda-global/ ; 

2. O Homa possui como público principal diversos pesquisadores e integrantes da sociedade civil, 

nacionais e internacionais; 

3. Deve ser respeitada a Identidade Visual do Homa já adotada, informações em: https://mla.bs/69d2b4bd; 

4. Pode ser utilizada a mesma arte para todas as publicações ou ser criada uma para cada plataforma, 

conforme achar melhor para o seu projeto; 

5. A brand persona do Homa é: séria, simpática, defensora de DH, pesquisadora; 

6. Podem ser consultados nosso site e redes sociais para pesquisar mais sobre o Homa para auxiliar na 

criação. Lembrando que o objetivo é uma criação original da candidata e do candidato, porém 

respeitando a identidade visual já adotada. 

c. 3ª etapa | classificatória: Entrevista pelo Google Meet. 

 

V. Da Inscrição e 1ª etapa 

DATA: 19/06/2021 a 22/06/2021, às 12h (meio-dia) 

LOCAL: Formulário https://forms.gle/dwdKSCdDQXAWn2rJ6  

RESULTADO: 22/06/21, até 22h, a ser disponibilizado por e-mail aos inscritos e publicado no site do Homa. 

VI. Da 2ª etapa 

DATA: 22/06/2021 a 28/06/2021, às 13h 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/HOMA/article/view/32831
mailto:projeto.homa@ufjf.edu.br
http://homacdhe.com/index.php/2020/09/24/a-agenda-global/
https://mla.bs/69d2b4bd
https://forms.gle/dwdKSCdDQXAWn2rJ6


                                                                      
 
 

LOCAL: Formulário https://forms.gle/qn7FAVcjHtUJ8MsAA . 

RESULTADO: 28/06/21 até 21h, a ser disponibilizado por e-mail aos inscritos e publicado no site do Homa. 

VII. Da 3ª etapa 

DATA: 29/06/2021 durante a tarde, o horário de cada discente será enviado por e-mail após definição do nº de classificados. 

LOCAL: Google Meet, em link a ser enviado por e-mail. 

VIII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 29/06/2021 à noite 

LOCAL: Site do Homa e por e-mail. 

 

 

Juiz de Fora, 18 de junho de 2021. 

 

 

Manoela Carneiro Roland 

SIAPE 1308321 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://forms.gle/qn7FAVcjHtUJ8MsAA

