
Edital para a seleção de extensionistas

Os Coordenadores do Observatório do Judiciário fazem saber aos interessados que, no
período de 15/03 a 31/03 de 2023, estarão abertas, pela internet, as inscrições para a
Seleção de Extensionistas do referido projeto.

O Observatório visa a analisar a dinâmica da eficiência do Judiciário, por meio do
estudo do congestionamento das demandas antes e depois da entrada em vigor do
CPC/2015 e, também, dos mecanismos de aprimoramento da gestão e organização do
sistema judicial trazidos pelo Código, para verificar se eles têm alcançado seus
objetivos.

I. Condições para participar da seleção

Poderão inscrever-se alunos interessados em atividades de pesquisa e extensão, que já
tenham cursado a disciplina Direito Processual Civil I.

II. Objeto

Constitui objeto do presente edital a seleção imediata de 4 (quatro) extensionistas
voluntários e a formação de um cadastro de reservas, visando à sua atuação nas
frentes de pesquisa das Estabilidades Processuais, Participação no Processo e
Especialização da Competência (as ementas de cada uma das frentes de trabalho,
contendo seu escopo de pesquisa e objetivos, se encontram no Anexo I do presente
Edital), todas oferecidas pelo Projeto de Extensão, estando a disponibilidade de vagas
disposta conforme abaixo:

- 1 Vagas para a frente das Estabilidades Processuais;
- 2 Vagas para a frente da Participação no Processo;
- 1 Vagas para a frente da Especialização da Competência.

III. Inscrições

De 15 de março a 31 de março de 2023. A inscrição será realizada pela internet por
meio do endereço de e-mail observatoriodojudiciario@gmail.com. No ato da
inscrição devem ser apresentados:

(a) Número de matrícula do candidato/a;

(b) Período do candidato/a;

(c) Curriculum Vitae;

(d) Indicação da frente a qual pretende concorrer.

IV. Do Exame para Seleção

O exame de seleção compreenderá:



1- Entrevista e realização de uma dinâmica com o candidato/a, a ser realizada por
integrantes do Observatório, entre os dias 03 de abril de 2023 e 07 de abril de 2023
por meio da plataforma Google Meets, discutindo os temas da bibliografia presente no
Anexo II e demais tópicos relacionados ao projeto. O link para entrevista será
disponibilizado por e-mail em data oportuna.

1.1 - Recomenda-se que, ao se preparar para a entrevista, o candidato dê ênfase para a
leitura da bibliografia indicada para a frente que almeja integrar.

V. Da Classificação

Serão classificados segundo ordem decrescente das notas recebidas na etapa de Exame.

VI. Disposições Finais

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

A divulgação dos resultados se dará por e-mail fornecido pelo candidato e divulgado na
página de notícias do site da Faculdade (https://www.direito.ufmg.br/).

Profª. Drª. Renata Christiana Vieira Maia

https://www.direito.ufmg.br/


ANEXO I - EMENTAS

Frente das Estabilidades Processuais

https://docs.google.com/document/d/18CMmQwVHDMF8yzla9vja7C2-hMhRsjXe/edit

?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true

Frente da Participação no Processo

https://docs.google.com/document/d/1MbWsWRrFZe_MZQRF1RzoO9TV6PsW32e0/e

dit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true

Frente da Especialização de Competência

https://docs.google.com/document/d/1RHkZ4_zdfNWmurBfF68z-ppZltAMfcIX/edit?u
sp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/18CMmQwVHDMF8yzla9vja7C2-hMhRsjXe/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18CMmQwVHDMF8yzla9vja7C2-hMhRsjXe/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbWsWRrFZe_MZQRF1RzoO9TV6PsW32e0/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbWsWRrFZe_MZQRF1RzoO9TV6PsW32e0/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RHkZ4_zdfNWmurBfF68z-ppZltAMfcIX/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RHkZ4_zdfNWmurBfF68z-ppZltAMfcIX/edit?usp=sharing&ouid=101000164104866729866&rtpof=true&sd=true


ANEXO II - BIBLIOGRAFIA

Frente das Estabilidades Processuais

ANDRADE, Érico. A coisa julgada e a extensão da sua eficácia preclusiva no

CPC/2015. Revista de Processo, São Paulo, v. 326, p. 135-166, abr. 2022.

CABRAL, Antonio do Passo. As estabilidades processuais como categoria incorporada

ao sistema do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; DIDIER JR., Fredie. (org.). Coisa

julgada e outras estabilidades processuais. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 25-60.

TALAMINI, Eduardo. Tutela Monitória: a ação monitória - Lei 9.079/95. 2. ed. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

Frente da Participação no Processo

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no

processo civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, n. 200, v. 1, p. 13-70, out.

2011.

ARENHART, Sérgio Cruz. Processo multipolar, participação e representação de

interesses concorrentes. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (org.).

Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017.



CABRAL, Antônio do Passo. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a

migração entre polos da demanda. Revista Forense, Rio de Janeiro, vol. 105, n. 404, p.

03-42, jul./ago. 2009.

Frente da Especialização de Competência

ALMEIDA, João Alberto de; GONÇALVES, Gláucio Ferreira Maciel; MAIA, Renata

Christiana Vieira (Coord.). FREITAS, Pedro Augusto Silveira Freitas (Org.).

MADEIRO, Artur Cronemberger Rufino; RIBEIRO, Gabrielle Teixeira; ALADIM,

Larissa Trópia; PIRES, Laura Cardoso Bernardes; FREITAS, Pedro Augusto Silveira;

MORAIS, Pedro Augusto Soares. Especialização da Competência dos Tribunais:

Relatório do Observatório do Judiciário da UFMG. Belo Horizonte: Expert Editora

Digital, 2021. Disponível em:

https://experteditora.com.br/especializacao-da-competencia-dos-tribunais-relatorio-do-o

bservatorio-do-judiciario-da-ufmg111/.

MADEIRO, Artur Cronemberger Rufino; RIBEIRO, Gabrielle Teixeira; ALADIM,

Larissa Trópia; PIRES, Laura Cardoso Bernardes; FREITAS, Pedro Augusto Silveira;

MORAIS, Pedro Augusto Soares. Especialização da Competência Jurisdicional: análise

crítica e propositiva das câmaras especializadas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

In: GONÇALVES, Gláucio Maciel; MAIA, Renata C. Vieira; ROCHA, Igor Moraes;

TEODORO, Giovani Pontes (Org.). Estudos empíricos em processo e organização

judiciária. Belo Horizonte: Editora Expert, 2022. Disponível em:

https://experteditora.com.br/estudos-empiricos-em-processo-e-organizacao-judiciaria/.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Resolução de nº 977/2021.

Determina a instalação da Vigésima Primeira Câmara Cível e da Nona Câmara

Criminal, a especialização de Câmaras no Tribunal de Justiça e dá outras providências.

Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re09772021.PDF.

https://experteditora.com.br/especializacao-da-competencia-dos-tribunais-relatorio-do-observatorio-do-judiciario-da-ufmg111/
https://experteditora.com.br/especializacao-da-competencia-dos-tribunais-relatorio-do-observatorio-do-judiciario-da-ufmg111/
https://experteditora.com.br/estudos-empiricos-em-processo-e-organizacao-judiciaria/
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re09772021.PDF

