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EDITAL No 1/2017 PROGRAMA HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA: CLÍNICA DE DIREITOS 
HUMANOS DA UFMG 
 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA CDH UFMG 
 
A CDH UFMG – Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito  
e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais faz saber que está 
aberto processo seletivo destinado a preenchimento de 2 (duas) vagas de extensão 
para bolsas regulares PBEXT, nos seguintes termos: 
 
 
1. Os bolsistas deverão possuir disponibilidade para atividades de extensão no 
turno da tarde. 
 
 
2. Poderão participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados na 
graduação em Direito ou Ciências do Estado da UFMG. 
 
 
3. Os interessados deverão enviar currículo, nome completo, número de matrícula 
e um texto, com no máximo 3 (três) páginas, sobre em que consiste a advocacia 
estratégica em direitos humanos e como isso se relaciona com as atividades do 
Programa CDH UFMG e com a extensão universitária, para o e-mail 
clinicadhufmg@gmail.com, até às 23h59min do dia 14 de marçode 2017. 
 
4.1 A seleção será feita por análise do currículo e do texto, segundo critérios 
previamente estabelecidos pela coordenadora e por orientadores do Programa. 
 
4.2 Os candidatos receberão e-mail de confirmação. 
 
5. O resultado será divulgado na página do Programa: clinicadhufmg.com 
 
6. As bolsas estão vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão, pelo edital PROEX/PBEXT 
no07/2016 - FOMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO/2017, sendo: 
 
6.1. 2 (duas) bolsas regulares PBEXT no valor de R$400,00 - quatrocentos reais - 
mensais,vigência de Março de 2017 a Fevereiro de 2018 com carga horária de 20 
horas semanais. 
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