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- EDITAL DE SELEÇÃO N o  01/2016 - 

- Projeto de Extensão -  

Clínica de Práticas e Pesquisa em Direito de Internet e Novas Tecnologias  

Orientação:  Prof. Dr. Fabrício B. Pasquot Polido 

 

Este edital torna público PROCESSO SELETIVO de alunos de Graduação          
em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Ciências do        
Estado, Gestão Pública ou Ciências Sociais e Comunicação Social da          
Universidade Federal de Minas Gerais, para integrar a equipe         
multidisciplinar das atividades em curso da Clínica de Prática e Pesquisa           
em Direito de Internet e Novas Tecnologias , de acordo com as seguintes            
vagas: 
 

Curso Área Número de vagas 

Administração Administração de empresas 
nascentes, investimento anjo e 
venture capital  

01 (uma) vaga 

Ciências 
Contábeis 

Consultoria contábil para empresas 
de pequeno porte 

01 (uma) vaga 

Ciências do 
Estado 

Governança da Internet, políticas 
públicas de promoção à inovação 
tecnológica 

02 (duas) vagas 
 

Gestão Pública Políticas públicas de promoção à 
inovação, análise de dados 

01 (uma) vaga 

Ciências Sociais 

Comunicação 
Social 

Assessoria gráfica e de design, mídias 
sociais, aspectos de registro de marcas 
e logos 

02 (duas) vagas 
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Economia Modelos de negócio inovadores, 
novas modalidades de investimentos 
e economia criativa 

01 (uma) vaga 

Direito Direito do Trabalho 05 (cinco) vagas 

Direito Societário e Contratos 

Direito da Propriedade Intelectual 

Direito Internacional 

Direito Econômico 

Direito Tributário 

TOTAL DE VAGAS 13 (treze) vagas 

  
Os candidatos selecionados, sob a orientação do docente e alunos do           
Programa de Pós-Graduação em Direito, terão a oportunidade de pleitear          
posterior conversão da vaga de voluntário em bolsa de extensão nos projetos            
atualmente mantidos pela UFMG, PROEX, PROBxT, e oportunidades em         
projetos com governos, organizações não governamentais, terceiro setor e         
parceiros na academia.  

 
I. Requisitos para candidatura e prazo . Candidaturas deverão ser         
encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico: gnet.ufmg@gmail.com,       
contendo: (i) nome completo do aluno, que deve estar regularmente          
matriculado na UFMG; (ii) número de registro de matrícula na UFMG; (iii)            
currículo resumido; (iv) domínio intermediário ou superior da língua         
inglesa; (v) domínio de ferramentas básicas de informática; (vi) carta de           
motivos expondo as razões pelas quais gostaria de empreender atividades na           
Clínica de Práticas e Pesquisa em Direito de Internet e Novas Tecnologias.            
Prazo final das inscrições: 15 de abril de 2016 (quarta-feira) .  
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II. Fases da Seleção. A seleção será composta das seguintes fases: (i) análise             
do currículo e dos motivos apresentados para a candidatura; (ii) entrevista           
presencial ou por videoconferência (Skype ou FaceTime). 
 
III. Critérios de Seleção. Os seguintes critérios serão levados em          
consideração na análise geral das candidaturas concernentes a esta         
convocatória: (i) desempenho acadêmico geral; (ii) experiência prévia e/ou         
atuação em grupos de estudos e atividades de pesquisa e extensão no âmbito             
da UFMG; (iii) motivação para organização de e participação em eventos e            
projetos científicos; (iv) conhecimento em informática, ferramentas de        
internet e habilidades para elaboração de relatórios e apresentações; (v) para           
alunos do curso de Direito, haverá preferência por aqueles que já tiverem            
cursado a disciplina de prática jurídica e possuírem carteira de estagiário da            
OAB/MG; (vi) política de promoção de igualdade e diversidade para a           
seleção de mulheres, pessoas autodeclaradas no momento da inscrição como          
negras ou pardas, LGBTQIA, e portadoras de necessidades especiais. 
 
IV. Calendário . As datas para análise dos currículos e entrevistas serão           
estabelecidas para os seguintes períodos: 19 de abril de 2016 (publicação do            
resultado da análise dos currículos e convocação para as entrevistas); e           
resultado 25 e 26 de abril de 2016  (realização das entrevistas). 
 
V. Resultados. O resultado final da seleção será divulgado até dia 28 de             
abril de 2016, na página do GNet no Facebook e no site do grupo . Os alunos                
serão classificados em ordem decrescente das notas recebidas nas etapas de           
avaliação. O início das atividades do projeto será em maio de 2016. 
 

 Belo Horizonte, 28 de março de 2016  
 
 

Prof. Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido 
Professor Adjunto de Direito Internacional  
Professor do Corpo Permanente do PPGD  

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

Página 3 de 3 

 

https://www.facebook.com/gnet.ufmg/
https://gnetufmg.wordpress.com/

