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EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS ESTAGIÁRIOS – CLÍNICA DE DIREITOS 

HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (CdH-UFMG) 

 

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

(CdH-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 março a 6 de abril de 2018 estarão abertas as                  

inscrições para o preenchimento de 07 (seis) vagas de estagiário de graduação voluntário. A              

CdH reserva-se o direito de ampliar o número de vagas oferecidas. As inscrições e o processo                

seletivo serão realizados através do formulário disponível em link no item 5 deste edital. 

 

SOBRE O PROGRAMA 

A CdH-UFMG é um programa interdisciplinar de pesquisa e extensão voltado à 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 CdH desenvolve atividades nos seguintes eixos temáticos: 

- Sistema socioeducativo, gênero e sexualidade 

O núcleo tem como foco diagnosticar e compreender como ocorre o acolhimento de             

adolescentes em conflito com a lei que possuem experiências de gênero e sexualidade             

dissedentes das regulações normativas, desde o momento da aplicação das medidas           

socioeducativas. Busca-se, assim, conhecer o modo como se opera o fluxo de atendimento e              

acautelamento desses adolescentes, com um enfoque maior nas especificidades de          

adolescentes que se identificam como transexuais e travestis. Com os trabalhos do núcleo             

buscaremos contribuir para o adequado tratamento das demandas LGBT no sistema           

socioeducativo de Belo Horizonte, desde a contribuição para a partir da construção de             

diretrizes de acolhimento, inserção na rede, dentre outros. 

- Núcleo Mineração e territórios de resistência 

O núcleo tem como foco trabalhar junto às populações vítimas da atividade predatória de              

empresas mineradoras. Primeiramente, no início do caso ampliado, foi feito um trabalho lado             
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a lado aos Krenaks e, em 2017, a CdH também iniciou um trabalho junto aos atingidos pelo                 

rompimento da barragem de Fundão de Mariana, nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu.              

Desse modo, a CdH vem acompanhando os trâmites judiciais que envolvem a            

responsabilização da empresa (Samarco) bem como os modos de vida das pessoas daquela             

região que foram afetadas. Assim como o povo Krenak, essa população teve sua rotina              

totalmente alterada depois do desastre de 2015. Nesse contexto, as ações da CdH vêm              

contribuir como mecanismo de pressão visando à reparação dos danos causados às            

comunidades atingidas e medidas de não repetição, por meio de visitas e trabalhos de campo,               

realizando eventos com participação tanto do povo Krenak quanto dos atingidos de Mariana,             

para evidenciar a situação das comunidades atingidas, além de acompanhar e incidir nos             

projetos de lei em âmbito estadual relacionados a fiscalização de barragens e política voltada              

para os atingidos. 

- Mães Órfãs 

O Núcleo tem por objetivo combater as violações decorrentes da generalização da aplicação             

de medidas protetivas indevidas e consequente perda do poder familiar de mulheres em             

situação de vulnerabilidade sobre seus filhos recém nascidos. Esses abusos têm sido            

perpetrados pelo próprio Estado, através da Vara Cível da Infância e da Juventude e também               

pelo Ministério Público, como nítida forma de criminalização da pobreza. A atuação da CdH              

no confronto dessa situação se dá essencialmente em duas frentes de trabalho, perpassando             

tanto o acompanhamento jurídico e estratégico de casos individuais junto à Divisão de             

Assistência Judiciária da UFMG - DAJ quanto a incidência direta junto aos órgãos, através de               

denúncias, notas técnicas e pareceres. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. A CdH reservará 50% das vagas (04 vagas) para candidatos autodeclarados negros e              

indígenas. A autodeclaração deverá ser realizada no ato da inscrição. 

1.2. Os candidatos excedentes integrarão o cadastro reserva podendo ser convocados           

posteriormente. 

 

2. DOS REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO 
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2.1. Estar regularmente matriculado nos cursos de Direito ou Ciências do Estado na UFMG. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO E DOS RESULTADOS 

3.1 O processo seletivo ocorrerá somente por meio de avaliação das respostas enviadas pelo              

formulário que estará disponível até às 23h59min do dia 6 (seis) de abril de 2018. 

3.2 Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: disponibilidade compatível com as            

atribuições do estagiário (conforme o item 4); coesão, correção e coerência na escrita;             

familiaridade com o campo dos direitos humanos; experiências anteriores que tenham relação            

com as atividades da CdH; 

3.3 O resultado final será divulgado no dia 11 (onze) de abril de 2018 via e-mail, bem como                  

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

(https://www.clinicadhufmg.com/). 

3.4 Os candidatos convocados deverão manifestar interesse pela ocupação da vaga em até 3              

(três) dias úteis, caso contrário, serão substituídos pelos candidatos excedentes. 

  

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

4.1. O estagiário voluntário selecionado deverá: cumprir 12 (doze) horas semanais; participar            

das reuniões gerais e do grupo de estudos; participar de capacitações realizadas pela CdH;              

realizar as atividades que lhe forem solicitadas.  

 

5. DO FORMULÁRIO DE SELEÇÃO 

5.1 O formulário para seleção encontra-se disponível no link abaixo:          

https://goo.gl/forms/ICv6s2GKAbwVqHri1 

  

Belo Horizonte, 29 de março de 2018. 

  

                                                         
__________________________ 

Professora Doutora Camila Silva Nicácio 
Coordenadora do Programa Clínica de Direitos Humanos da UFMG  

https://www.facebook.com/cdhufmg/
https://www.clinicadhufmg.com/
https://goo.gl/forms/ICv6s2GKAbwVqHri1
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