
 
      Faculdade de Direito, 30 de julho de 2019 

 
 
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 
Torna-se público o processo de seleção para ingresso no Projeto de Pesquisa 

Controle Judicial de Políticas Públicas no Cenário Nacional Pós Alterações 
na LINDB Decorrentes da Lei nº 13.655/2018, coordenado pela Profª Drª 

Cláudia Toledo, nos termos do edital 01/2019 – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFJF. 

 

1. Vagas – Será disponibilizada 01 (uma) vaga de pesquisador voluntário 

para participação no projeto de pesquisa. 

 

2. Duração do vínculo de pesquisa – 12 meses, a partir da data de seleção 

até o dia 31/07/2020. 

 

3. Processo de seleção 

3.1. Envio de Carta de Motivação, com a extensão máxima de 2 laudas 

(letra tamanho 12, espaçamento 1,5) até às 23:59 do dia 05 de 
agosto, para o e-mail toledo.claudia.jf@gmail.com, com a 

exposição, de modo sintético e coerente, dos: 

a) Motivos para a participação em projeto de pesquisa de iniciação 

científica durante 1 (um) ano; 

b) Objetivos pessoais e acadêmicos almejados com a participação 

neste projeto de pesquisa; 



3.2. Elaboração de dissertação em que o candidato deverá fazer expor 

sobre como efetivar o sistema de freios e contrapesos em 
Estados Democráticos de Direito, durante o prazo de 1 (uma) 

hora, no dia 07 de agosto, às 14:00, no auditório da Faculdade de 

Direito da UFJF. Não é necessária inscrição para realização da 

dissertação, sendo bastante o envio pelo discente, no dia anterior, 

da carta de motivação descrita no item 3.1; 

3.3. Realização de entrevista, consecutiva à redação de dissertação, 

com entrega pelo discente de seu histórico escolar. 
 

4. Requisitos  

4.1. A participação no projeto exige a dedicação exclusiva do discente 

às atividades de pesquisa, com a disponibilidade de 12 horas 

semanais para o cumprimento das tarefas distribuídas; 

4.2. Disponibilidade de participação nas reuniões semanais de 

pesquisa às quintas-feiras, de 14:30 às 17:00. 

 

5. Resultado – Será comunicado presencialmente após o término das 

entrevistas e divulgado em redes sociais da Faculdade de Direito da UFJF. 

 

 

 

Juiz de Fora, 30 de julho de 2019 

 

 

Profª Cláudia Toledo 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa 

 

 


