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                  PRUNART-UFMG 

Edital público para a seleção de estagiário beneficiário FUMP níveis I, II 
ou III - 01/2017 

O Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça 
(PRUNART-UFMG) faz saber aos interessados que haverá a seleção de aluno bolsista da 
Fundação Mendes Pimentel no dia 19 de setembro (terça) de 14h:00, na Av. João Pinheiro, 
100, 4º andar do edifício Villas Bôas (prédio da pós-graduação), na sala do 
PRUNART/UFMG.  
 

I. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

•Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados na Universidade Federal de 
Minas Gerais, de qualquer curso de graduação oferecido pela instituição; 

 • Os alunos inscritos deverão ser beneficiários FUMP nos níveis I, II ou III.  

• O aluno deverá ter disponibilidade de horário para atuar nas atividades de estágio no 
período da manhã, bem como para receber treinamento no período da tarde.  

O horário do estágio é estabelecido entre 9h:00 às 13:00 horas ou, sempre com horário 
inicial no período da manhã.  

II. OBJETO 

Constitui objeto do presente edital a seleção de 01 estagiário (a), visando atuação nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão oferecidas pelo PRUNART-UFMG (anexo I). 

III. INSCRIÇÕES 

III.1. Período e Local 

De 22 de julho a 18 de setembro de 2017. A inscrição será feita SOMENTE PELA 
INTERNET, no link de inscrição disponibilizado no seguinte endereço: 

www.facebook.com/prunart.ufmg 

Uma vez atendida a exigência do título I desta seção, o participante deverá preencher 
corretamente o formulário de inscrição no seguinte endereço:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcVyyhvp8oZdIaCku3UmevCoeLNuyL-
WpXm0BZgiA5a7Glg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true  

III.2. Instruções para o Preenchimento do Formulário de Inscrição 

 Clique no ícone para abrir o formulário  

 Preencha todos os campos do formulário 

http://www.facebook.com/prunart.ufmg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcVyyhvp8oZdIaCku3UmevCoeLNuyL-WpXm0BZgiA5a7Glg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcVyyhvp8oZdIaCku3UmevCoeLNuyL-WpXm0BZgiA5a7Glg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
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III.3. Confirmação da Inscrição 

Será enviado ao endereço eletrônico informado pelo candidato uma confirmação de 
inscrição no dia 18 de setembro de 2017. Ela representará a formalização de sua inscrição, 
bem como constará informação do conteúdo da avaliação escrita. 

IV. DO EXAME DE SELEÇÃO 

IV.1. Etapas do Exame de Seleção 

O exame de seleção compreenderá três etapas que serão realizadas no mesmo dia:  

a) A Primeira Etapa corresponderá à redação de um texto dissertativo-argumentativo em 
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “AS CONCEPÇÕES E AS PROPOSTAS 
DO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE APOIO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO E À 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DAS ATIVIDADES DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA. Sugere-se a leitura do 
Manual do PRUNART-UFMG (excluído o regulamento), que está disponível no seguinte 
link: media.wix.com/ugd/e5d4a8_12ceaef494184911b11d38a890815e09.pdf  (copiar e colar 
no navegador). 

b) A Segunda Etapa constará de uma Entrevista com o candidato. A nota máxima desta 
etapa será 100 (cem) pontos. Esta nota será somada a anterior para fins classificatórios.  

IV.2. Da Realização do Exame 

IV.2.1. Local e data da Etapas 

Todas as etapas do Exame de Seleção serão realizadas no dia 19 de setembro de 2017, 
na Faculdade de Direito da UFMG, situada na Avenida João Pinheiro, Nº 100 - Bairro: 
Centro - CEP:  30130-180 - Belo Horizonte – MG, no salão nobre, no 4º andar do prédio da 
pós graduação. 

IV.2.2. Horário e Data das Etapas 

a) A Primeira Etapa será realizada às 14h:00min horas no dia 19 de setembro de 2017. A 
prova terá duração de 1h:30 min (Uma hora e trinta minutos).  

b) A Segunda Etapa (entrevista) acontecerá no dia 19 de setembro de 2017, logo após a 
entrega do texto dissertativo. As entrevistas são públicas.   

C) A terceira etapa consistirá na análise de currículo impresso que deverá ser entregue no 
ato de realização da prova escrita, no dia 19 de setembro, ás 15h:30 min.  

V. DA CLASSIFICAÇÃO 

V.1. Serão classificados, segundo ordem decrescente das notas recebidas nas duas etapas 
do Exame, os candidatos que somarem um total igual ou superior a 60 pontos. 

V.2. Todas as listas de convocações serão divulgadas pela fanpage 
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www.facebook.com/prunart.ufmg 

VI DISPOSIÇÕES FINAIS 

VI.2. O resultado das duas etapas e soma final das notas será divulgado por e-mail para os 
candidatos inscritos até o dia 21 de setembro de 2017. O nome do (a) candidato (a) 
selecionado (a) também será publicado na página oficial do PRUNART até o dia 20 de 
agosto de 2017.  

VI.2. É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação dos resultados, as 
convocações e eventuais informações que se façam necessárias, sempre no site 
www.facebook.com/prunart.ufmg (perfil do PRUNART-UFMG em redes sociais). 

VI.3. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral do PRUNART-UFMG. 

VI.4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação no site 
www.facebook.com/prunart.ufmg 

 

Prof. Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos 
Coordenador do PRUNART/UFMG 
 
Gabriela de Campos Sena 
Coordenadora Discente 
 

 

Anexo I 

Síntese das atividades do programa 

 

A) Grupos de estudo e pesquisa- PRUNART/UFMG e CNPq: 

 

1) Grupo de estudo sobre o sistema NINTER.  

2) Grupo de estudo sobre cooperação Judiciária.  

3) Grupo de estudo sobre Processo Judicial Eletrônico.  

4) Grupo de Estudo sobre Questões previdenciárias Controversas e Afetas ao Direito do 

Trabalho.   

5) Grupo de estudo sobre Direito Constitucional. 

6) Grupo de estudo sobre Trabalho e Economia.  

7) Grupo de estudo sobre Administração da justiça.  

http://www.facebook.com/prunart.ufmg
http://www.facebook.com/prunart.ufmg
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8) Grupo de estudo Direito e Fraternidade. 

9) Grupo de estudo sobre os sistemas de proteção trabalhistas na América latina 

10) Grupo de estudo e pesquisa sobre litigiosidade repetitiva, ações coletivas e administração 

da justiça.  

11)  Grupo de altos estudos sobre a dívida pública 

12)  Grupo de estudo sobre a reforma trabalhista 

 

B) Atividades de ensino: cursos, disciplinas eventos como por exemplo: 

colóquios, seminários, disputatios e etc (vide manual PRUNART/UFMG) 

Ensino Pesquisa Extensão 

 

Colóquios 

 

Iniciação 

científica 

voluntária (ICV) 

 

Projeto de extensão Sistema Núcleo 

Intersindical de Conciliação Trabalhista- 

NINTER das Telecomunicações do 

Estado de Minas Gerais. 

 

 

Seminários 

 

Iniciação 

científica júnior 

(ICJ) 

Projeto de extensão Serviço de 

Assistência Judiciária Trabalhista 

(SAJT) 

 

Cursos de Iniciação 

Científica 

 

Iniciação 

científica com 

bolsa (ICB) 

Projeto de extensão sobre demandas 

trabalhistas repetitivas no segmento 

das Telecomunicações.  

 

Cursos de 

capacitação  

 

 

Pesquisa-ação e 

pesquisa 

participante em 

nível de 

graduação e pós 

 

Ação de extensão: curso de atualização 

em ‘implicações do NCPC no processo 

do trabalho’ - PRUNART- UFMG/TRT3 

e Escola Judicial do Tribunal Regional 

do Trabalho da Terceira Região.  
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graduação. No 

caso da 

pesquisa-ação a 

execução ocorre 

dentro de um dos 

projetos de 

extensão 

desenvolvidos 

pelo programa.  

 

 

Palestras 

 

 

Ação de extensão: curso de atualização 

em ‘solução extrajudicial de conflitos 

trabalhistas- novos atores’ - PRUNART- 

UFMG/TRT3 e Escola Judicial do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

Terceira Região. 

 

Mesas redondas 

 

 

Projeto de extensão sobre demandas 

previdenciárias repetitivas na Justiça 

Federal.  

 

 

c) Criação e implementação da revista eletrônica do PRUNART. São duas revistas: a) 

revista do Prunart (artigos científicos qualificados) e Prunart em revista para pesquisas, 

monografias e trabalhos de IC realizados pelo programa).  

d) Criação e implementação do site do PRUNART. 

e) Criação e implementação da intranet do PRUNART. 

f) Confecção de certificados e atendimento ao público externo.  


