
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Faculdade de Direito 

 

EDITAL PIBIC / BIC / VIC - Vigência: 2022-2023 

 

 

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

Pesquisa: ESG - Environmental, Social and Governance no Novo Mercado 

brasileiro, coordenado pela Profª Drª Caroline Pinheiro, nos termos do edital 

01/2022 – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFJF. 

 

Vagas – São disponibilizadas 02 (duas) vagas de pesquisador voluntário para 

participação no projeto de pesquisa em andamento no grupo Empresa, 

Desenvolvimento e Responsabilidade (EDRESP);  

 

Duração do vínculo de pesquisa – 12 meses, a partir da data de seleção até o dia 

31/08/2023. 

 

Processo de Seleção 

Requisitos: 

- Ter cursado o quinto período do curso de Direito.  

- Ter disponibilidade para atuação no projeto pelo prazo de um ano, bem como 

em apresentações de resultados e nas atividades do grupo de pesquisa Empresa, 

Desenvolvimento e Responsabilidade.  

- Ter disponibilidade para participar das reuniões do grupo que ocorrem 

virtualmente, segundas-feiras, às 18h, de forma quinzenal. 

- Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para dedicação às atividades 

da pesquisa. 

- Experiência para criação e diagramação de conteúdo digital é bem-vinda. 

 

Etapas: 

 - ENVIO, para o e-mail (caroline.ufjf@gmail.com), ATÉ o dia 26 DE SETEMBRO 

DE 2022 (SOMENTE com o assunto: SELEÇÃO BOLSISTA 2022) dos seguintes 

documentos:  

mailto:caroline.ufjf@gmail.com


 

- Carta com motivação de 2 páginas, constando seu nome, período, curso e e-

mail, explicando o interesse na área empresarial, razões para fazer a pesquisa, 

além da indicação das atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas, bem 

como se tem disponibilidade de realizar as atividades pelo prazo de um ano, além 

do que for necessário para produzir resultados.  

- Envio de Dissertação (máximo de 3 páginas, letra tamanho 12, espaçamento 

1,5) em que o candidato deverá discorrer sobre ESG aspectos introdutórios. 

- Histórico acadêmico  

 

- ENTREVISTA DOS TRÊS PRIMEIROS CANDIDATOS APROVADOS NA 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACIMA PELO Google Meet (link enviado para o 

e-mail do entrevistado), a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022. 

 

- Resultado: 30 de setembro de 2022, publicado em redes sociais, com termo de 

compromisso para início imediato. 

 

Juiz de Fora, 19 de setembro de 2022. 

 

Caroline da Rosa Pinheiro 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa Empresa, Desenvolvimento e 

Responsabilidade 

 

 


