
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O
HOMA | COORDENAÇÃO DE PESQUISA

A Coordenadora Geral 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) vaga de bolsista remunerada/o de iniciação científica e

01 (uma) vaga de voluntário para o projeto de pesquisa “Parâmetros para um marco

geral de Direitos Humanos e Empresas no Brasil”, no valor de R$ 300,00 (trezentos

reais).

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 Graduação em Direito da UFJF;

b) Não estar cursando o último semestre do curso;

c) Não estar em débito com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa no que

refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos;

d) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;

e) Não possuir vínculo remunerado com outros Programas de Bolsas da UFJF, à

exceção do Programa de Assistência Estudantil, para a vaga de bolsista;

II. Atividades a serem realizadas:

a) Participação na pesquisa sobre as principais lacunas no ordenamento que inibam

uma efetiva proteção de Direitos Humanos frente à atividade empresarial e

detectar quais mudanças legislativas seriam necessárias para a elaboração de

uma Lei Marco nacional sobre o tema de Direitos Humanos e Empresas;

b) Acompanhamento do desenvolvimento da temática de Direitos Humanos e

Empresas no Brasil;

c) Disponibilidade de participação em grupo de estudos e pesquisa;

d) Participação na elaboração de relatórios técnicos e/ou textos acadêmicos (artigos

científicos, ensaios, resumos expandidos, resenhas, etc.);



e) Participação na organização de Seminário (na modalidade virtual) Internacional

de Direitos Humanos e Empresas;

f) Participação na organização de outros eventos do Homa relacionados à temática

de Direitos Humanos e Empresas;

III. Da seleção

a) A participação da/do estudante no projeto terá duração a partir da entrega do

termo de compromisso, com prazo máximo de 1 ano;

b) O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao

coordenador informar a frequência das/dos estudantes;

c) A/O bolsista deve cumprir 12 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 pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será

efetuado conforme o calendário de pagamentos da Pró-Reitoria de

Pós-Graduação e Pesquisa;

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) Casos omissos neste edital serão solucionados pela Coordenação do Homa;

IV. Do Processo de Seleção

Inscrição | eliminatória

Envio no momento da inscrição de histórico acadêmico e currículo lattes.

Etapa única | eliminatória e classificatória (100 pontos): Entrevista online;

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



I – do funcionamento de um centro acadêmico de pesquisa e extensão;

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

Humanos e Empresas;

III – de casos envolvendo violações de direitos humanos por empresas e seu

tratamento por parte do Poder Público;

IV – de sua disponibilidade para o trabalho;

V – de suas ideias a respeito do papel social da academia e da produção

científica;

VI – da sua visão acerca dos Direitos Humanos.

VII – de sua experiência em projetos de pesquisa e extensão;

A entrevista será classificatória e terá o valor de até 100 pontos.

V. Do Cronograma da seleção

● Inscrição: inscrição e envio do histórico e currículo Lattes em PDF por meio do
link: https://forms.gle/SeqdUx4mWY5GYq3Z7 de 14/09/2021 até 17/09/2021, às
23:59:59.
Resultado das inscrições (deferimento/indeferimento) e publicação do horário das
entrevistas: Por e-mail no dia 20/09/2021.

● Entrevista: A realização das entrevistas ocorrerá nos dias 21 e 23 de setembro
de 2021. Os horários das entrevistas serão divulgados por e-mail.
Resultado do processo seletivo: Por e-mail no dia 24/09/2021.

Juiz de Fora, 14 de setembro de 2021.

Manoela Carneiro Roland
Coordenadora Geral do Homa

https://forms.gle/SeqdUx4mWY5GYq3Z7

