
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS EXTENSIONISTAS 

01/2019 - RETIFICADO 

 

CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS (CdH/UFMG) 

 

A coordenação da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais             

(CdH/UFMG), considerando a necessidade de preenchimento de vagas, torna público, para           

conhecimento das(os) interessadas(os), que no período de 19 de fevereiro a 08 de março de               

2019 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de extensionistas de graduação. 

 

Para informações sobre a CdH/UFMG, acessar: https://clinicadh.direito.ufmg.br.  

 

1. DAS VAGAS 

1.1. A CdH/UFMG disponibilizará o total de 3 (três) vagas para extensionistas bolsistas e 7               

(sete) vagas para extensionistas voluntárias(os) de acordo com a tabela abaixo: 

Curso Nº de bolsistas Nº de voluntários 

Direito e/ ou Ciências do Estado 2 7 

Comunicação Social 1 0 

 

1.2. As bolsas disponíveis são: 

1.3.1. 1 (uma) bolsa PBEXT Ações Afirmativas (destinada exclusivamente a          

graduandas(os) da UFMG classificados socioeconomicamente no número I, II ou III           

pela FUMP e/ou graduandos que ingressaram à universidade pelo sistema de cotas); 

1.3.2. 2 (duas) bolsas PBEXT [destinadas a graduandas(os)]; 

1.3. A CdH/UFMG se reserva o direito de ampliar o número de vagas oferecidas; 

1.4. As(os) candidatas(os) não selecionadas(os) comporão cadastro reserva durante a vigência           

deste edital. 

 

2. DOS REQUISITOS DA(O) CANDIDATA(O) 

2.1. Estar regularmente matriculada(o): 

https://clinicadh.direito.ufmg.br/


 

2.1.1 A partir do 4º período dos cursos de Direito ou Ciências do Estado da               

Universidade Federal de Minas Gerais ou outras Instituições de Ensino Superior ou; 

2.1.2 A partir do 4º período do curso de Comunicação Social da Universidade Federal              

de Minas Gerais;  

2.2. Ter disponibilidade de horários compatíveis com as atribuições da extensão; 

2.3. Cumprir 12h semanais de atividades, quando classificada(o) como extensionista          

voluntária(o); 

2.4. Cumprir 20h semanais de atividades, quando classificada(o) como extensionista bolsista; 

2.5. Para admissão no programa de bolsas, a(o) estudante não poderá estar vinculada(o) a              

nenhum outro tipo de bolsa acadêmica. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DA(O) CANDIDATA(O) 

3.1. Comparecer à reunião geral, que ocorre semanalmente às segundas-feiras, às 13h00; ao             

grupo de estudos interno, que ocorre semanalmente, às segundas-feiras, às 11h30; e às demais              

reuniões designadas; 

3.2. Participar da semana de recepção e formação de extensionistas da CdH, que ocorrerá              

entre 18 a 22 de março de 2019, a partir das 13h; 

3.3. Realizar tarefas designadas de acordo com as necessidades da CdH/UFMG; 

3.4. Realizar as atividades correspondentes aos eixos temáticos e setores em que for             

alocada(o), de acordo com a necessidade interna da CdH/UFMG, quais sejam: 

3.4.1 Direitos Reprodutivos e Sexuais; 

3.4.2. Direitos Humanos e Empresas; 

3.4.3 Gênero e Sexualidade; 

3.4.4 Comunicação; 

3.5. Participar das atividades do XXII Encontro de Extensão, apresentando trabalho como            

autor ou co-autor em 2019. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O processo de inscrição ocorrerá no período de 19 de fevereiro a 08 de março de 2019; 

4.2. A(o) candidata(o) interessada(o) em participar do processo seletivo deverá preencher           

todos os campos do formulário no link: https://goo.gl/forms/KrblijNFzC0JDXhU2  

https://goo.gl/forms/KrblijNFzC0JDXhU2


 

4.3. A CdH/UFMG possui uma política de ações afirmativas. Assim, todas as vagas terão              

como critério preferencial candidatas(os) com deficiência e/ou autodeclarados negros (pretos          

ou pardos) ou indígenas. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADOS 

5.1. O processo de seleção ocorrerá em duas etapas, sendo elas: 

5.1.1 Prova escrita eliminatória no dia 11 de março, segunda-feira, às 11:30h, em             

sala da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG a ser divulgada; 

5.1.2 Atividade dinâmica classificatória no dia 12 de março, terça-feira, a partir das             

13h, em sala da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG a ser divulgada; 

5.2. O resultado final será divulgado no dia 12 de março, via e-mail, bem como Facebook                

(https://www.facebook.com/cdhufmg/) e site da CdH; 

5.3. As(os) candidatas(os) convocadas(os) deverão manifestar interesse pela ocupação da          

vaga em até 3 (três) dias úteis, caso contrário, serão substituídas(os) pelas(os) candidatas(os)             

excedentes. 

5.4. Eventuais dúvidas serão dirimidas pelo e-mail: clinicadhufmg@gmail.com.  

 

6. DA VIGÊNCIA  

6.1. Este edital, bem como o cadastro de reserva, terão validade até a data de 30 de junho de                   

2019. 

 

 

 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019. 
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