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PRUNART-UFMG 

Edital para a seleção de pesquisadores voluntários 002/2017 

 

Seleção de pesquisadores para grupos de estudo, projetos de extensão, iniciação 
científica voluntária e todas as demais atividades elencadas no anexo I do 

presente edital. 

 
O Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça 
(PRUNART-UFMG) faz saber aos interessados que, no período de 04 de setembro a 19 
de setembro de 2017 estarão abertas, exclusivamente pela Internet, as inscrições para o 
Exame de Seleção de Pesquisadores voluntários do PRUNART-UFMG 002/2017.   
 

I. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO  

Poderão inscrever-se alunos interessados em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
de quaisquer cursos oferecido pela instituição e, alunos egressos, nos termos do 
regulamento do programa. 

II. OBJETO 

Constitui objeto do presente edital a seleção de 40 pesquisadores voluntários, visando 
sua atuação em uma ou mais das atividades oferecidas pelo PRUNART-UFMG, entre 
elas, 11 grupos de estudo e pesquisa do programa, projetos de extensão e pesquisas de 
Iniciação Científica voluntárias.  

III. INSCRIÇÕES 

III.1. Período e Local 

De 04 de setembro a 19 de setembro de 2017. A inscrição será realizada 
EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, no seguinte endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezahqan1LL2IMHYTuZedi4TaxSXPC6FfftEaVAcX

cypjwTjg/viewform?c=0&w=1  

Uma vez atendida a exigência no caput desta seção, o participante deverá preencher 
corretamente o formulário de inscrição.  

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

 Clique no ícone para abrir o formulário  

 Preencha todos os campos do formulário 

III.3. Confirmação da Inscrição 

Será enviado para o endereço eletrônico informado pelo candidato uma confirmação de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezahqan1LL2IMHYTuZedi4TaxSXPC6FfftEaVAcXcypjwTjg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezahqan1LL2IMHYTuZedi4TaxSXPC6FfftEaVAcXcypjwTjg/viewform?c=0&w=1
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inscrição no dia 20 de setembro de 2017. A mencionada confirmação representará a 
formalização da inscrição.  

IV. DO EXAME DE SELEÇÃO PARA GRADUANDOS  

IV.1. Etapas do Exame de Seleção 

O exame de seleção compreenderá em duas etapas para os alunos da graduação:  

a) A Primeira Etapa corresponderá à redação de um texto dissertativo-argumentativo em 
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A PROPOSTA DO PRUNART-UFMG 
E MINHAS PERSPECTIVAS COMO PESQUISADOR”, considerando as concepções do 
Programa, e a Função Social da Universidade. O candidato deve ainda selecionar, 
organizar e relacionar, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de sua 
perspectiva. A nota máxima desta etapa será 100 (cem pontos). Candidatos com notas 
inferiores a 60 (sessenta) pontos serão eliminados. Sugere-se a leitura do Manual do 
PRUNART-UFMG (excluído o regulamento), disponível no link de inscrição.  

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 da Etapas 

A Primeira e a segunda Etapas do Exame de Seleção serão realizadas na Faculdade 
de Direito da UFMG, na Avenida João Pinheiro, Nº 100 - Bairro: Centro - CEP:  30130-
180 - Belo Horizonte - MG. As salas de prova da primeira etapa serão divulgadas 
eletronicamente na página do facebook e por e-mail no dia 20 de setembro de 2017.  

IV.2.2. Horário e Data das Etapas 

a) A Primeira Etapa será realizada no dia 21 de setembro de 2017. A prova terá início as 
14h00min – (Horário Oficial de Brasília) e terá duração de 01 (uma) hora.   

b) A Segunda Etapa acontecerá no dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira), ás 15 h:00 
min. As entrevistas são públicas.   

IV.2.3. Da Entrevista 

As entrevistas serão realizadas por integrantes do PRUNART-UFMG.  

V. DO EXAME DE SELEÇÃO PARA GRADUADOS E PÓS-GRADUANDOS  

V.1. Etapa do Exame de Seleção 

O exame de seleção compreenderá apenas uma etapa para alunos graduados ou pós-
graduandos:  

Etapa única: constará de uma entrevista com o candidato. A nota máxima desta etapa 
será 100 (cem) pontos.  
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V.2.1. Local da Etapa Única: a etapa única do Exame de Seleção para graduados e 
pós-graduandos será realizada na Faculdade de Direito da UFMG. Avenida João 
Pinheiro, Nº 100 - Bairro: Centro - CEP:  30130-180 - Belo Horizonte -MG .  

V.2.2. Horário e Data das Etapas 

b) A Segunda Etapa acontecerá no dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira), ás 15 h:00 
min. As entrevistas são públicas.   

V.2.3. Da Entrevista 

As entrevistas serão realizadas por integrantes do PRUNART-UFMG, simultaneamente, 
com as entrevistas dos graduandos.  

VI. DA CLASSIFICAÇÃO 

VI.1. Serão classificados, segundo ordem decrescente das notas recebidas nas duas 
etapas do Exame, os candidatos que somarem um total igual ou superior a 70 pontos. 

VI.2. Serão convocados a integrar o PRUNART-UFMG, segundo a ordem de 
classificação, os primeiros 40 (quarenta) colocados. 

VI.3. Todas as listas de convocações serão divulgadas na fanpage do Prunart: 
www.facebook.com/prunart.ufmg  

VII. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O resultado do presente edital possui vigência de um ano a contar de sua divulgação, 
podendo ser os candidatos remanescentes convocados posteriormente, segundo o 
surgimento de novas vagas. 

VIII DISPOSIÇÕES FINAIS 

VIII.1. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 
candidato com as condições estabelecidas neste edital. 

VIII.2. É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação dos resultados, as 
convocações e eventuais informações que se façam necessárias, sempre na página: 
www.facebook.com/prunart.ufmg  

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

VIII.4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação na página: 
www.facebook.com/prunart.ufmg 

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

http://www.facebook.com/prunart.ufmg
http://www.facebook.com/prunart.ufmg
http://www.facebook.com/prunart.ufmg
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ANEXO I 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO PRUNART 

A) Grupos de estudo e pesquisa- PRUNART/UFMG e CNPq (todos os grupos 

possuem encontros presenciais quinzenais): 

 

1) Grupo de estudo sobre o sistema NINTER.  

 

2) Grupo de estudo sobre cooperação Judiciária.  

 

3) Grupo de estudo sobre Processo Judicial Eletrônico - PJe.  

 

4) Grupo de estudo sobre Direito Constitucional- estudos avançados.  

 

5) Grupo de estudo sobre Trabalho, globalização e Economia.  

 

6) Grupo de estudo sobre Administração da justiça e cooperação judiciária.  

 

7) Grupo de estudo sobre os sistemas de proteção trabalhista na América Latina. 

 

8)  Grupo de estudo e pesquisa sobre estado, governança pública e trabalho. 

 

9) Litigiosidade repetitiva, ações coletivas e administração da Justiça. 

 

10)  O futuro do trabalho:   a reforma trabalhista brasileira e a efetividade do direito 

internacional do trabalho no sistema de proteção trabalhista. 

 

11) grupo de estudo da pós-graduação- “Altos estudos sobre a dívida pública. 

 

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

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

graduação. No 

caso da 

pesquisa-ação a 

execução ocorre 

dentro de um dos 

projetos de 

extensão 

desenvolvidos 

pelo programa.  

 

Ação de extensão: curso de atualização 

em ‘Processo Judicial Eletrônico’ - 

PRUNART- UFMG/TRT3 e Escola 

Judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da Terceira Região.  

 

 

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. 
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Mesas redondas 

 

Projeto de extensão sobre demandas 

previdenciárias repetitivas na Justiça 

Federal. (Projeto para 2015) 

  Curso de extensão sobre o Novo código 

de processo civil  

  Curso de extensão sobre métodos 

extrajudiciais de Resolução de Conflitos 

  Projeto de extensão sistema NINTER 

para países que integram o Mercosul.  

  Projeto de extensão com previsão de 

produção científica sobre o sindicalismo 

no Brasil.  

 

Demais atividades do programa: 

 

c) Implementação da Intranet 

d) Site no moodle da UFMG 

e) Revista eletrônica do programa (duas revistas – revista do PRUNART/UFMG e 

PRUNART em Revista) 

f) Produção científica vinculada ao PRUNART/UFMG 

_____________________________________________________________________ 

Contato com o Prunart: 

Telefone: 34098626 

Localização: sala 403 do prédio da pós-graduação da Faculdade de Direto e Ciências do 

Estado.  

 

 

 

 


