
UNIVERSIDADE FEDERAL  DE JUIZ DE FORA

Faculdade de Direito

PROCESSO SELETIVO 2022 - Vigência: 2022 a 2023

5 vagas para PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS

ÁREA: DIREITO EMPRESARIAL

Coordenação: Profa. Dra. Caroline Pinheiro

O Grupo de Pesquisa 'Empresa, Desenvolvimento e Responsabilidade – EDRESP',

torna público o processo seletivo para preenchimento de 5 vagas de pesquisadores voluntários

e criação de cadastro de reserva (5 vagas).

I. OBJETIVOS DO TRABALHO  DOS PESQUISADORES

Auxiliar na revisão e aprimoramento dos fichamentos dos textos trabalhados no Grupo de

Pesquisa (Empresa, Desenvolvimento e Responsabilidade – EDResp) e auxiliar na divulgação

dos trabalhos do grupo com criação de conteúdo semanal para as redes sociais e produção de

textos acadêmicos.

II. DOS CANDIDATOS

Poderão se inscrever os(as) candidatas(as) que atenderem aos seguintes critérios:

a) Estar regularmente matriculado(a) entre 5º e 10º semestre dos cursos de Administração,

Ciência da Computação, Direito e Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora ou

matriculado(a) em Curso de pós-graduação em Direito ou Ciências Sociais;

b) Ter disponibilidade para atuação no projeto pelo prazo de um ano, bem como em

apresentações de resultados e nas atividades do grupo de pesquisa;



c) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais;

d) Ter disponibilidade de participar de reuniões às segundas-feiras, 19 horas.

III. DAS VAGAS

a) O presente edital destina-se ao preenchimento de 5 (cinco) vagas;

b) Poderão ser aprovados um número menor de candidatos (as) do que o previsto no item

“a”;

c) Caso o número de aprovados seja maior que o número de vagas, haverá formação de

cadastro de reserva (5 vagas).

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

1º Etapa | classificatória: Carta motivacional e histórico acadêmico - 01/02 a 10/02

O candidato deverá enviar, para o e-mail (edrespcompliance@gmail.com), ATÉ o dia

10.02.2022 (SOMENTE com o assunto: SELEÇÃO EDRESP 2022) os seguintes documentos:

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

explicando o interesse na área empresarial, razões para participar do Edresp, 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.

- Histórico acadêmico.

Pontuação: 10 pontos.

- Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 6,0 pontos.

2º Etapa | classificatória: Conteúdo de mídia social e elaboração de vídeo - 14/02 a 18/02

- Elaboração de conteúdo de mídia social (postagem), que se relacione com um dos

seguintes temas:

1. Análise Econômica do Direito;

2. Direito Digital;

3. Startup;

4. Open Banking;

5. ESG - Environmental, social and governance;
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6. Compliance;

7. Insolvência.

- Elaboração de vídeo no qual o candidato deve apresentar (i) sua motivação para

participação na pesquisa; (ii) justificativa de escolha de um dos temas do item anterior e (iii)

breve apresentação do conteúdo para mídia social produzido.

Pontuação: 10 pontos.

- Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 6,0 pontos.

Resultado Final: A ordem de classificação observará a maior nota (média aritmética) obtida

pela pontuação das etapas 1 e 2.

CRONOGRAMA

▪ 1ª ETAPA:

PERÍODO 01/02/2022 até 10/02/2022, às 23:59:59.

RESULTADO e pontuação: 14/02/2022.

▪ 2ª ETAPA:

PERÍODO 14/02/2022 até 18/02/2022, às 23:59:59.

RESULTADO e pontuação: 22/02/2022.

▪ RESULTADO FINAL: divulgação por e-mail e redes sociais.

Em caso de eventual dúvida, envie um e-mail para edrespcompliance@gmail.com.

Juiz de Fora, 01 de fevereiro de 2022.

Profª Drª Caroline da Rosa Pinheiro

Coordenadora do Grupo de Pesquisa EDRESP

Professora Adjunta de Direito Empresarial da UFJF
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