
EDITAL Nº 1/2018

SELEÇÃO DE PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS -
PROJETO DE EXTENSÃO E GRUPO DE ESTUDOS

O Centro  de  Estudos  sobre  Justiça  de  Transição  da  Faculdade  de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (CJT/UFMG), por intermédio
de seu Coordenador, professor Dr. Emilio Peluso Neder Meyer, torna público
o  presente  Edital para  a  seleção  de  pesquisadores  voluntários  para
participação em atividades de pesquisa e extensão junto ao CJT/UFMG, no
grupo de estudos e nas demais atividades desenvolvidas pelo centro.

1. SOBRE O PROJETO

O Projeto  de  Pesquisa  e  Extensão  “Ditadura  e  Responsabilização”,
desde  o  ano  de  2015,  sistematiza  e  difunde  informações  sobre  a
judicialização da justiça de transição no Brasil, por meio das ações propostas
pelo Ministério Público Federal,  a partir  do acordo de cooperação firmado
entre  o  Centro  e  o  Grupo  de  Trabalho  Justiça  de  Transição,  do  MPF.  O
CJT/UFMG também colaborou nas atividades da Comissão da Verdade em
Minas  Gerais  –  Covemg,  na  coleta  de  informações,  documentos  e
depoimentos, assim como na realização de investigações, no cumprimento do
disposto na Lei  Estadual  20.765/2013, resultando na apresentação de seu
relatório final em dezembro de 2017.

Durante  os  anos  2016  e  2017,  juntamente  com a  Universidade  de
Brasília (UnB), sediou a Secretaria Executiva da Rede Latino-Americana de
Justiça de Transição – a qual, fundada em 2011 com o apoio da Comissão de
Anistia  do  Ministério  da  Justiça,  objetiva  a  consolidação  e  facilitação  do
intercâmbio científico entre as nações da América Latina sobre a temática –
organizando uma série de eventos e pesquisas.

O Grupo de Estudos do CJT/UFMG discute teorias e abordagens da
justiça de transição em uma perspectiva brasileira, assim como da América
Latina e de outras regiões que vivenciaram um passado recente de regimes
autoritários ou de conflito.

2. DOS REQUISITOS

Poderão  se  candidatar  às  vagas  de  pesquisador  voluntário,  alunos
graduandos e pós-graduandos dos cursos de Direito e áreas afins, tanto da



UFMG como de outras instituições de ensino.

Ademais, sugere-se domínio intermediário na língua inglesa, tendo em
vista que alguns dos textos trabalhados nas reuniões do grupo de estudos
estarão neste idioma. Este não é, porém, um requisito para a admissão.

3. DAS ATRIBUIÇÕES

Os selecionados desenvolverão atividades de pesquisa relacionada à
temática da justiça de transição e seus desdobramentos atuais; organização
administrativa, como buscar fontes de financiamento para o projeto por meio
de agências nacionais e internacionais e chamadas públicas; divulgação de
atividades e eventos em mídias sociais, mormente a página do CJT/UFMG e
da  RLAJT no  Facebook;  criação  de  conteúdo  e  atualização  dos  sites  da
RLAJT e do CJT/UFMG, de acordo com as demandas; e participar do grupo
de estudos, que acontece quinzenalmente, às terças-feiras, às 17h30min, na
Faculdade de Direito/UFMG.

4. DO PROCESSO SELETIVO

Serão selecionados 12 (doze) pesquisadores voluntários. 

Os interessados deverão se inscrever até o dia 24 de março de 2018,
mediante  envio  de  e-mail  para  o  endereço  cjtufmg@gmail.com.  O  e-mail
deverá ser enviado com o assunto “Seleção CJT - Edital 01/2018” e conter
nome  completo,  e-mail,  data  de  nascimento,  instituição  de  ensino,  curso,
período, matrícula e telefone para contato. A secretaria do CJT/UFMG enviara
um e-mail confirmando cada inscrição online. 

A seleção será feita por meio de entrevista, a ser realizada no dia  27
de março de 2018, a partir das 14:00 horas,  na sede do CJT/UFMG, e
gabinete dos Profs. Drs. Emilio Meyer e Marcelo Cattoni, 15o andar do Prédio
da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG, sala 1503b. 

Os candidatos deverão ler previamente a seguinte bibliografia para a
entrevista: 

CENTRO DE ESTUDOS SOBRE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO. Glossário sobre
justiça de transição. In MEYER, Emilio Peluso Neder. Justiça de transição em
perspectiva transnacional. Belo Horizonte: Centro de Estudos sobre Justiça
de Transição e Secretaria Executiva da RLAJT, 2017, p. 212-252. Disponível:
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/emilio-meyer-jt-
perspectiva-transnacional-2017-final.pdf (acesso 10/08/2016).
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5. DO RESULTADO

O resultado será divulgado até o dia 30 de março de 2018, de forma
que os selecionados deverão estar presentes na primeira reunião do Projeto
de Extensão e do Grupo de Estudos, no dia 03 de abril de 2018, às 17:30h. A
lista de aprovados será divulgada por e-mail e na página do Facebook.

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

Emilio Peluso Neder Meyer
Coordenador do CJT/UFMG


