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DIR - DEPARTAMENTO DE DIREITO 
EDITAL DE SELEÇÃO 

PROJETO DE EXTENSÃO 
A professora Fernanda Gomes e Souza Borges (DIR - Departamento de Direito), 

torna público, para toda comunidade acadêmica, que estão abertas as inscrições para 
processo seletivo no grupo de extensão "Técnicas Alternativas de Resolução de 
Conflitos", (devidamente aprovado pela PROEC/Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
UFLA), em conformidade com o que estabelece este Edital. 
I. OBJETIVO 

Selecionar estudantes do curso de graduação em Direito da UFLA, interessados em 
participar, como extensionistas voluntários, do projeto de extensão "Técnicas Alternativas 
de Resolução de Conflitos", no período de 13/01/2014 a 13/01/2015. 

II. PRÉ-REQUISITOS 

a) O candidato deverá, necessariamente, já ter cursado o 1º período do curso de Direito; 
b) O candidato deverá possuir currículo atualizado, na plataforma lattes (CNPq); 
c) O candidato deverá ter disponibilidade para comparecimento nas reuniões, realização 
de pesquisas e estudos e, ainda, para realização de atividades fora do campus da UFLA; 
d) O candidato deverá redigir uma carta de motivação, especificando os motivos que o 
levaram a se interessar em participar do Projeto de Extensão, em no máximo 2 (duas) 
laudas. 
III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O exame de seleção compreenderá: 
a) Entrevista nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013, cujos horários serão previamente 

comunicados aos candidatos, por meio eletrônico (e-mail informado no momento da 

inscrição); 

b) Análise da carta de motivação enviada juntamente com a ficha de inscrição, até a data 

final de inscrição, constante do item IV deste Edital; 

c) Análise do currículo lattes do candidato. 

IV. INSCRIÇÃO 



2 
 

a) A inscrição só poderá ser realizada por meio do endereço eletrônico da Professora 
Coordenadora do Projeto de Extensão, (fernandagomes@dir.ufla.br), até o dia 15 de 
dezembro de 2013; 
b) Na mensagem eletrônica de inscrição, o candidato deverá prestar as seguintes 
informações, enviando a ficha a seguir, devidamente preenchida: 
Nome Completo 
 

 

Matrícula 
 

 

Telefone 
 

 

E-Mail 
 

 

Período que estará 
cursando no 1º sem/2014 
 

 

Experiência acadêmica 
anterior/atual em algum 
projeto/grupo (especificar) 

 

Disponibilidade para 
participar de reuniões e 
demais atividades (informar 
dias da semana e horários) 

 

Link de acesso ao currículo 
lattes no site do CNPq 

 

 
c) Juntamente com a ficha de inscrição deverá ser enviada a carta de motivação do 
candidato. 

V. NÚMERO DE VAGAS 

Estão abertas 10 (dez) vagas para os discentes de graduação em Direito da UFLA. 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Divulgação do Resultado: 
O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de dezembro de 2013 e todos os 

candidatos serão informados por e-mail. 
b) Reunião Preliminar: 

Após o encerramento da seleção e divulgação do resultado, será agendada reunião 
preliminar, na qual serão prestadas todas as informações sobre as perspectivas do Projeto 
de Extensão. Os candidatos aprovados na seleção serão informados da data, horários e 
local da reunião por e-mail. 

 
Lavras, 05 de dezembro de 2013. 

 

Fernanda Gomes e Souza Borges 
Coordenadora do Projeto de Extensão "Técnicas Alternativas de Resolução de Conflitos" 


