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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (BIC/UFJF) 
 

PROJETO DE PESQUISA: Greenwashing e a função social das empresas de mineração 
 
UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Direito  
 
O professor Sergio Marcos Carvalho de Ávila Negri, membro do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, torna público o processo de seleção de um bolsista de iniciação científica para atuação no Projeto “Greenwashing e a 
função social das empresas de mineração”. 
  . 
1-Dos (as) Candidatos (as): 
 
 Poderão inscrever-se os (as) candidatos (as) que atenderem aos seguintes critérios: 
  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  
b) Não estar em débito com a Pró-reitora de Pesquisa no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
d) Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, com exceção do 

Programa de Apoio Estudantil; 
e) Estar cursando a partir do quarto período do Curso de Direito. 

 
2-Da duração do projeto e bolsa: 
 

 A bolsa de Pesquisa tem a duração de 12 (doze) meses. 
 Valor da bolsa: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), por 12 horas semanais. 
 Os programas e/ou projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos 

participantes nos períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa; 
 O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 
 Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, assumirá o próximo 

candidato que estiver classificado. 
 

3-Do Processo de Seleção 
 
3.1 Os critérios do processo seletivo são os estipulados abaixo: 

 
    a) Carta de apresentação. 
    b) Redação sobre o tema: “Neoextrativismo e Mineração”. 
    c) Entrevista  
 
Da Inscrição: 
DATA: 13/08/2018 a 16/08/2018 LOCAL: Os interessados deverão enviar e-mail para o endereço sergio.negri@ufjf.edu.br  
  
 
Da Seleção: 
DATA: 17/08/2018 Redação    LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito 

               HORÁRIO: 14 h às 15 h 
            17/08/2018 Entrevista 
   LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito 

               HORÁRIO: 18 horas.  
 
 
Da Divulgação do Resultado  
DATA: 20/08/2018   LOCAL: Secretaria da Faculdade de Direito  
 
 

Juiz de Fora, 10 agosto de 2018. 
 

 
Sergio Marcos Carvalho de Ávila Negri 

Coordenador do projeto 


