
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS DO ESTADO 

Clínica de Direitos Humanos – CdH/UFMG 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE NOVOS ESTAGIÁRIOS Nº 03/2017 

PROGRAMA DE EXTENSÃO CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA UFMG 

Concurso para admissão de estagiários voluntários  

VAGAS PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

A coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da UFMG, 

Professora Dra. Camila Silva Nicácio, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de 

preenchimento de vagas, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período 

de 29 de agosto a 10 de setembro, estarão abertas inscrições para o preenchimento de 02 (duas) 

vagas para estagiário de graduação voluntário. O processo seletivo se dará por meio de análise 

de currículo e/ou portfólio e entrevista, nos termos do anexo I deste edital. As inscrições serão 

realizadas pelo e-mail clinicadhufmg@gmail.com e o público-alvo do edital são estudantes de 

graduação, de qualquer instituição de ensino superior, do curso de Jornalismo/Comunicação 

Social. 

 

SOBRE O PROGRAMA  

A Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CdH-UFMG) é um programa interdisciplinar de pesquisa 

e extensão voltado a consolidação e promoção dos Direitos Humanos. As atividades 

desenvolvidas pelo programa buscam promover uma formação humanística e complexa dos 

estudantes, por meio da capacitação em Direitos Humanos e suas formas de proteção no âmbito 

nacional e internacional. Atualmente, a Clínica desenvolve atividades nos seguintes eixos 

temáticos:  

 

1. Combate à violência de gênero nas mídias virtuais 

2. Retificação de nome e gênero  

3. Direito à maternidade e convivência familiar 

4. Direito dos povos indígenas 

5. Pesquisa em Direitos Humanos 
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6. Acompanhamento de demandas individuais 

 

ANEXO I 

1. DAS VAGAS 

1.1. A Clínica reservará 50% das vagas (01 vaga) para candidatos autodeclarados negros e 

indígenas. A autodeclaração deverá ser realizada por e-mail, no ato da inscrição. 

1.2. As vagas e as cotas serão distribuídas conforme o anexo II, Tabela A, deste edital. 

2. REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. Estar matriculado em qualquer instituição de ensino superior no curso de 

Jornalismo/Comunicação Social.  

2.2. Ter disponibilidade para cumprir 12 horas semanais. 

2.3. A inscrição deverá ser feita pelo e-mail clinicadhufmg@gmail.com entre os dias 29 de agosto 

a 10 de setembro com nome completo, currículo e/ou portfólio, comprovante de matrícula e, 

se for o caso, a autodeclaração referente no item 1.1.  

3. DO PROCESSO SELETIVO E DOS RESULTADOS 

3.1. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira análise de currículo e/ou 

portfólio, de caráter eliminatório, e a segunda entrevista, classificatória. 

3.2. A entrevista está prevista para o dia 13 de setembro, em horário a ser divulgado por e-

mail, na sede da DAJ, localizada no 7º andar do Edifício Villas, na Faculdade de Direito e Ciências 

do Estado da UFMG.  

3.3. O resultado final será divulgado até o dia 18 de setembro, via e-mail, bem como Facebook 

(https://www.facebook.com/cdhufmg/) e site da Clínica (https://www.clinicadhufmg.com/). 

 3.4. Ocorrendo empate na classificação final, o critério de desempate será a maior pontuação 

na análise de currículo e/ou portfólio. 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

4.1. O candidato selecionado deverá desenvolver atividades de comunicação interna da Clínica 

de Direitos Humanos, monitoramento de redes sociais, contato com público externo, confecção 

de material de mídia, bem como portfólio de ações, divulgação de eventos e demais questões 

referentes à comunicação da Clínica. 

4.2. O estagiário selecionado deverá: cumprir 12 horas semanais; participar das reuniões gerais 

e do grupo de estudos; participar de capacitações realizadas pela CdH; realizar as atividades que 

lhe forem solicitadas. 

ANEXO II 

1.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a tabela A deste edital.  

1.2. Caso as vagas das cotas não sejam preenchidas, tornar-se-ão vagas de ampla concorrência.  
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1.3. A CLÍNICA RESERVA-SE O DIREITO DE AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. 

1.4. CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO. 

 

TABELA A 

 Número total de 

vagas 

Autodeclarados 

negros e indígenas 

Ampla 

concorrência 

Jornalismo/ 

Comunicação Social 

02 vagas 01 vaga 01 vaga 

 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017 

 

Professora Doutora Camila Silva Nicácio 

Coordenadora do Programa Clínica de Direitos Humanos da UFMG 


