- EDITAL DE SELEÇÃO DE EXTENSÃO No 01/2020 Gestão Legal
Orientação: Prof. Dr. Roberto Vasconcelos
Novaes

O presente edital torna público processo seletivo de alunos de Graduação da Universidade
Federal de Minas Gerais, para integrar a equipe responsável pelas atividades em curso do Projeto
Gestão Legal (SIEX n. 403565).
O Projeto Gestão Legal tem como objetivo a capacitação dos alunos de graduação em sistemas
gerenciais de informação, estudando e viabilizando a aplicação de técnicas de gestão aplicadas
ao Direito.
Os candidatos selecionados, sob a orientação do docente, atuarão de forma
voluntária.

I - Sobre o projeto
A presença de softwares, sistemas de informação computadorizados e o uso de técnicas de
algoritmos e inteligência artificial tornou-se uma realidade de todo o mercado de trabalho. Nesse
viés, a partir do longo amadurecimento de ideias altamente comprometidas com a consecução dos
direitos fundamentais, empreendedorismo social e inovação, a principal das frentes do projeto atua
com foco na disponibilização ferramentas open source e capacitação alunos de graduação para
gerenciamento de demandas jurídicas.
Atualmente, o projeto atua em cooperação com a Divisão de Assistência Judiciária Professor
Paulo Edson Sousa (DAJ), em especial, com intuito de oportunizar a redução de assimetrias
informacionais e gerenciais, bem como proporcionar acompanhamento adequado dos fluxos de
trabalho oriundos de demandas jurídicas patrocinadas por organizações de assistência gratuita.
Espera-se dos envolvidos interesse em integrar um estudo amplo e prático, o qual perpassa o
acompanhamento de fluxos e rotinas de trabalho de um núcleo de assistência judiciária;
mapeamento dos sistemas de infraestrutura legada, bem como sua atualização e manutenção;
proposição de soluções em gestão de procedimentos; e, por fim, a capacitação alunos de
graduação em sistemas gerenciais de informação adaptados as mais diversas demandas
jurídicas.

O Projeto Gestão Legal realiza suas reuniões de maneira quinzenal, às sextas-feiras, das
10h às 12h.

I. Processo seletivo
O processo seletivo contemplará três etapas: I. Inscrição; II. Avaliação escrita; III.
Entrevista.
I. I Inscrições
Os
candidatos(as)
interessados(as)
deverão
enviar
um
e-mail
para
projetogestaolegal@gmail.com, sendo que o assunto do e-mail deve ser “[Edital Gestão
Legal 01-2020- Voluntários]” e o corpo deve conter:
i. Nome completo e número de registro de matrícula na UFMG; ii. Currículo
resumido (máx. 2 páginas); iii. Carta de motivos expondo as razões pelas quais
gostaria de empreender atividades no Gestão Legal (máximo 1500 caracteres)

Somente serão aceitas as inscrições com a documentação completa e que foram
realizadas no período de 13 a 21 de agosto de 2020.
I.II. Avaliação escrita
Os candidatos(as) regularmentes inscritos(as) receberão, por correio eletrônico, uma
avaliação escrita que deverá ser respondida. As demais orientações estarão contidas no
corpo da comunicação e quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail
projetogestaolegal@gmail.com.

I.III. Entrevista

Aos candidatos(as) que forem aprovados(as) na etapa II, serão convocados(as) para a
etapa de entrevistas, a ser realizada via plataforma Jitsi Meet. As demais orientações
estarão contidas no corpo da comunicação e quaisquer dúvidas poderão ser sanadas
através do e-mail projetogestaolegal@gmail.com.
Na entrevista, serão considerados os seguintes

critérios:
i. Participação ou organização de eventos, cursos ou outras atividades relacionadas às
interfaces entre Direito, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. ii. Experiência prévia
ou atuação em grupos de estudos e atividades de pesquisa e extensão no âmbito da
UFMG; iii. Motivação e disponibilidade para organização, participação em eventos e
projetos científicos; iv. Conhecimento em informática, ferramentas de internet e habilidades
para elaboração de relatórios e apresentações; v. Desempenho acadêmico geral.

III. Resultados
O resultado final da seleção será divulgado até dia 2 de setembro de 2020 por e-mail para os
inscritos no processo seletivo. Os alunos serão classificados em ordem decrescente das notas
recebidas nas etapas de avaliação.
Belo Horizonte, 13 de agosto de
2020.
Prof. Dr. Roberto Vasconcelos Novaes Professor Adjunto da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais

