
                                                                      
 
 

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 voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado no curso de Direito da UFJF;  

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 do Centro; 

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

c) Gestão de mídias sociais; 

d) Suporte na construção do newsletter. 

 

III. Da seleção 

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. Etapa única: Ao efetuar a inscrição, enviar: 

i. Histórico acadêmico; 

ii. Link do Currículo Lattes atualizado; 

iii. Vídeo de apresentação e motivação para participar do projeto, com 3 min no máximo. 

iv. Texto autoral de até 2 págs. explicando “A tentativa de repactuação no caso do rompimento da Barragem na Bacia 

do Rio Doce”. 

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. 

 

Em caso de dúvidas, serão esclarecidas por e-mail: projeto.homa@ufjf.edu.br 
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V. Da Inscrição e seleção 

DATA: 03/07/2021 a 18/07/2021 

LOCAL: Formulário https://forms.gle/6Dn5sGPNRnYY2qwA8 

 

VI. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 19/07/2021 

LOCAL: Site do Homa e por e-mail. 

 

 

Juiz de Fora, 02 de julho de 2021. 

 

 

Manoela Carneiro Roland 

SIAPE 1308321 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://forms.gle/6Dn5sGPNRnYY2qwA8

