
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: A demanda por uma corte internacional para responsabilização de empresas transnacionais: 
articulação entre academia e Sociedade Civil 
 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Direito 

A coordenadora do projeto A demanda por uma corte internacional para responsabilização de empresas transnacionais: articulação entre 
academia e Sociedade Civil  da Faculdade de Direito torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 
02 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 graduação de Direito;  

b) Ter ingressado na graduação via cotas raciais;  

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

d) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

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

 

II. Atividades a serem realizadas: 

f) Levantamento teórico e recorrido pelo acúmulo das pesquisas já realizadas pelo Centro; 

g) Reuniões de orientação e discussão do conteúdo com os/as alunos/as; 

h) Participar das reuniões do subgrupo de discussões da Campanha Global; 

i) Acompanhar as próximas sessões de negociação do tratado internacional, em outubro de 2021 e 2022; 

j) Produzir um relatório técnico sobre o acúmulo das discussões sobre a Corte; 

k) Organizar um side event na semana de mobilização dos povos e de negociação do instrumento juridicamente vinculante sobre a 

proposta da Corte Internacional.  

 

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) Inscrição | eliminatória: Envio no momento da inscrição de histórico acadêmico e currículo lattes. 
b) Etapa única | eliminatória e classificatória: 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. Da Inscrição  

DATA: 14/09/2021 a 17/09/2021, às 23h59 

LOCAL: Formulário https://forms.gle/SeqdUx4mWY5GYq3Z7 

RESULTADO: 20/09/21, até 23h59, a ser disponibilizado por e-mail aos inscritos e publicado no site do Homa. 

VI. Da Etapa Única e Da Divulgação do Resultado  

DATA: 21/09/2021 a 23/09/2021, em horário a ser agendado com os/as candidatos/as. 

RESULTADO: 24/09/21 até 21h, a ser disponibilizado por e-mail aos inscritos e publicado no site do Homa. 

 

 

Juiz de Fora, 13 de setembro de 2021. 

 

 

Manoela Carneiro Roland 

SIAPE 1308321 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


