
SELEÇÃO DE 1 (uma) VAGA DE ESTÁGIO 

Orientadora: Professora Jamile Bergamaschine Mata Diz. 

Período: 24 (vinte e quatro) meses, com vigência de 10/02/2020 a 10/02/2022. 

Carga horária semanal: 20h 

Valor: 1.063,26 reais + auxílio transporte. 

1) Dos pré-requisitos e condições: 

1. Formação em Direito ou áreas afins; 

2. Experiência comprovada em organização de eventos acadêmicos e científicos; 

3. Fluência em inglês e preferencialmente em outro idioma (francês/espanhol); 

4. Conhecimentos informáticos; 

5. Experiência em planejamento, execução e prestação de contas de projetos de 

pesquisa juntos à órgãos de fomentos nacionais e internacionais (FUNDEP, 

CAPES, CNPq, FAPEMIG, Comissão Europeia); 

6. Capacidade de liderança e de recrutamento de pessoal; 

2) Inscrições:  

Até as 23:59 do dia 2 de fevereiro de 2020, quinta-feira, pelo e-mail 

inscricaojmeufmg@gmail.com, contendo: 

1. Dados pessoais: Nome completo, CPF, número de matrícula na UFMG e telefone; 

2. Indicação do curso e do período letivo em que está matriculado no primeiro semestre  

de 2020; 

3.  Carta de apresentação de até 2000 (dois mil) caracteres explicando o interesse pela 

bolsa; 

4. Versão simplificada (máximo de uma página) do Currículo, contendo informações 

pertinentes à vida acadêmica, experiências profissionais se relacionadas com o tema da 

bolsa, conhecimento de língua(s) estrangeira(s); 

5. Preencher o campo assunto com "Candidatura para Estagiário Centro de Excelência 

Jean Monnet". 

3) Entrevista: 03 a 05 de fevereiro de 2020. A seleção dos candidatos para a entrevista será 

comunicada via e-mail aos candidatos selecionados na etapa de avaliação de currículo. A 

entrevista poderá ser realizada presencialmente ou por WhatsApp, Skype ou outra forma de 

chamada de vídeo à distância. Serão considerados a motivação, o currículo e os conhecimentos 

prévios sobre integração regional, União Europeia e Direito Internacional Público. Os candidatos 

que já tenham cursado as disciplinas "Integração regional e União Europeia" (optativa) e/ou 

"Direito Internacional Público" terão preferência na concessão da bolsa.  

4) Resultado: O resultado será comunicado no dia 7 de fevereiro de 2020, via e-mail. 


