
 
 

EDITAL 04/2019  DE SELEÇÃO DE NOVOS EXTENSIONISTAS  

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 vaga, torna público, para           

conhecimento das(os) interessadas(os), que, no período de 06 de agosto a 30 de agosto de               

2019, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de extensionista de graduação em              

Comunicação Social, Design, Publicidade e Propaganda ou áreas afins. 

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

 
1. DAS VAGAS 

1.1. A CdH/UFMG disponibilizará 1 (uma) vaga para extensionista, graduanda(o) do curso            

de Comunicação Social, Design, Publicidade e Propaganda ou áreas afins, com bolsa de             

R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

1.2. A vaga se destina ao setor de comunicação;  

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/
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2.1.1 Em qualquer período dos cursos de Comunicação Social, Design, Publicidade           

e Propaganda ou cursos afins da Universidade Federal de Minas Gerais ou outras             

Instituições de Ensino Superior. 

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

2.3. Cumprir 20h semanais de atividades; 

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

3.3. 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 06 de agosto a 30 de setembro de 2019; 

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

e-mail com nome completo, com currículo (até 2 páginas) em anexo, manifestando seu             

interesse, para o e-mail clinicadhufmg@gmail.com;  

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. 
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5. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADOS 

5.1. O processo de seleção ocorrerá mediante análise de currículo e entrevista a ser realizada               

no dia 02 de setembro de 2019, às 11:30, na sala da CdH/UFMG, no sétimo andar do                 

edifício Vilas Boas, localizado na Faculdade de Direito da UFMG; 

5.2. O resultado final será divulgado no dia 03 de setembro de 2019, via e-mail, bem como no                  

site da CdH/UFMG; 

5.3. 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 25 de dezembro                  

de 2019. 

 
 
 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 


