
EDITAL CJT/IIEP Nº 01/2022

SELEÇÃO DE PESQUISADORES/AS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA BOLSISTAS E
VOLUNTÁRIOS/AS

PROJETO DE PESQUISA: "A RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS POR VIOLAÇÕES DE
DIREITOS DURANTE A DITADURA - O CASO FIAT”

O Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais
(CJT/UFMG) e o IIEP - Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas tornam público o presente
edital para a seleção de pesquisadores/as de iniciação científica bolsistas e voluntários/as para
participação em atividades de estudo, pesquisa e extensão junto ao IIEP.

1. DO PROJETO

O projeto de pesquisa tem como objetivo investigar as ligações existentes entre a Fiat
Automóveis S/A (doravante Fiat) e a ditadura empresarial-militar brasileira (1964-1985).
Será realizado levantamento de documentos, depoimentos testemunhais e trabalhos técnicos a
fim de fomentar a instauração de inquéritos civis e processos judiciais por órgãos públicos e/ou
subsidiar procedimentos já existentes com vistas à promoção da memória, verdade e justiça.

Esta pesquisa é parte de projeto mais amplo, intitulado "A responsabilidade de empresas por
violações de direitos durante a ditadura", coordenado pelo Centro de Antropologia e
Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF/UNIFESP) e financiado pelo
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério
Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho e a Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores Ltda. em setembro de 2020, em razão da apuração da
cumplicidade da Volkswagen em violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura
militar pelo Inquérito Civil nº 1.34.001.006706/2015-26, sendo a operacionalização e gestão
financeira dos recursos realizada pelo IIEP.

2. DOS REQUISITOS

Poderão se candidatar, às vagas de pesquisador/a bolsista e voluntário/a:

a. Alunos/as graduandos/as, a partir do terceiro período, regularmente matriculados/as
em Instituição de Ensino Superior sediadas em Belo Horizonte e sua região
metropolitana;

b. Dos cursos de Direito, História, Ciências do Estado, Economia, Relações
Internacionais, Biblioteconomia, Arquivologia, Ciências Sociais e áreas afins;

c. Que não possuam outros vínculos acadêmicos ou financiamentos similares e
tenham disponibilidade para cumprir 20 (vinte) horas semanais de atividades, caso
bolsistas;
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d. Que tenham disponibilidade para cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades,
caso voluntários/as.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS/AS PESQUISADORES/AS

Os/as selecionados/as desenvolverão:
a. Atividades de estudo, pesquisa e extensão relacionadas às temáticas da responsabilidade

de empresas por violações de direitos durante a ditadura; da justiça de transição; de
responsabilização de agentes estatais, pessoas jurídicas e empresários individuais nas
esferas internacional e nacional e seus desdobramentos atuais, com enfoque na empresa
Fiat;

b. Participação em reuniões internas e externas, grupo de estudos, eventos e atividades
relacionadas ao projeto, de acordo com as demandas;

c. Organização administrativa, planejamento e divulgação de atividades e de eventos em
mídias sociais;

d. Criação de conteúdo e atualização do site e das redes sociais do projeto.
e. O projeto terá a duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado a critério da

coordenação geral do projeto.

4. DO PROCESSO SELETIVO

a. Serão selecionados/as 4 (quatro) pesquisadores/as bolsistas e 4 (quatro)
pesquisadores/as voluntários/as, havendo formação de cadastro reserva.

b. A referida bolsa é de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais;
c. Os/as interessados/as deverão se inscrever até o dia 31 de março de 2022, mediante

preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/iDBPwyaDhBGyAsv48,
que coletará as seguintes informações:

i. Dados de identificação pessoal;
ii. Carta de apresentação;
iii. Uma breve exposição dos motivos pelos quais entende o/a candidato/a a
importância da pesquisa acerca da atuação empresarial no período ditatorial
inaugurado em 1964, sobretudo no que se refere às graves violações perpetradas
contra trabalhadores/as e o movimento sindical.

d. A primeira fase do processo seletivo consistirá na avaliação do preenchimento do
formulário de inscrição.

e. A segunda fase consistirá em entrevista com os/as candidatos/as selecionados/as.

5. DO RESULTADO

A lista de pessoas aprovadas para a segunda fase será divulgada até o dia 2 de abril de 2022 no
site e nas redes sociais do CJT/UFMG e do IIEP. Os/as aprovados/as receberão, por e-mail, link e
horário da entrevista, que deverá acontecer entre 4 e 6 de abril de 2022. O resultado final será
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divulgado até o dia 8 de abril de 2022 por e-mail e no site e redes sociais do CJT/UFMG e do
IIEP.

Dúvidas serão sanadas pelo e-mail: ditaduraempresarial.cjtufmg@gmail.com.

Belo Horizonte, 14 de março de 2022.

Gustavo Seferian
Co-coordenador do CJT/UFMG

Sebastião Neto
Coordenador do IIEP
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