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Seleção de Estágio Voluntário para o Projeto de Extensão da  

Clínica de Justiça Ecológica 

 

A Presidente da Comissão da Seleção, Professora Doutora Letícia Albuquerque, em conjunto 

com a Professora Doutora Marília Denardin Budó, Coordenadora do Projeto, no uso de suas 

atribuições, tornam pública a abertura das inscrições com o objetivo de classificar estudantes 

que irão desenvolver atividades de estágio voluntário junto ao Projeto Clínica de Justiça 

Ecológica, do Grupo de Pesquisa OJE/UFSC. 

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO 

1.1. O presente processo seletivo tem como escopo formar lista classificatória para o 

preenchimento de duas (02) vagas de estágio voluntário; 

1.2. O projeto de extensão encontra-se disponível no website: https://justicaecologica.ufsc.br/. 

 

2. DAS ATIVIDADES  

2.1. O(A) estagiário de extensão exercerá suas funções em 20 (vinte) horas semanais durante 

o período do estágio; 

2.2. A vigência do estágio é de 30 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, prorrogável 

por igual período; 

2.3. A atividade de estágio é voluntária, não sujeita à remuneração; 

2.4. Será emitido certificado de extensão, válido como horas de atividades complementares. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

O(A) estudante candidato(a) ao estágio de extensão deverá: 

3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Direito da UFSC; 

3.2. Não ter colação de grau prevista para o período de vigência do estágio; 

3.3. Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0; 

3.5. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto; 

3.6. Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de extensão, o que 

inclui cônjuge, companheiro, parente em linha neta, colateral ou por afinidade até 3º grau; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

https://justicaecologica.ufsc.br/d
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4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 12/03/2020 a 24/03/2020, às 13 horas, 

pelo e-mail oje.ufsc@gmail.com, anexando os seguintes documentos: 

I - Histórico escolar atualizado; 

II - Espelho de matrícula do candidato, com os horários das disciplinas em curso; 

III - Currículo extraído da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/). 

4.2. A lista com as inscrições deferidas com o horário da seleção será publicada no website: 

https://justicaecologica.ufsc.br/  e os candidatos serão informados via e-mail. 

 

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

5.1. Compete ao(à) estagiário(a): 

5.1.1. Executar o plano de trabalho de estagiário(a), com carga horária de 20 horas semanais, 

sob a orientação do(a) coordenador(a) do Projeto; 

5.1.2. Fazer referência à sua condição de estagiário(a) de extensão da UFSC, quando for o 

caso, nas publicações e trabalhos apresentados; 

5.2. Compete a(o) orientador(a): 

5.2.1. Orientar o(a) estagiário(a) de extensão, nas distintas fases do trabalho de extensão; 

5.2.2. Aconselhar e acompanhar o(a) estagiário(a) de extensão na elaboração do relatório 

final; 

5.2.3. Estar em atividade presencial na UFSC no período de vigência do estágio solicitada. 

 

6. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 A seleção será realizada por banca coordenada pelas professoras responsáveis, na sala 316 

do CCJ/UFSC, no dia 25/03/2020, no turno da tarde, entre as 14 e as 18 horas. 

6.2. A seleção dar-se-á mediante avaliação oral, que será realizada para aferir: 

a) os conhecimentos gerais do(a) candidato(a) sobre a temática do projeto de extensão; 

b) as potencialidades do(a) candidato(a) para o desenvolvimento das atividades de extensão;  

c) a história acadêmica do(a) candidato(a), comprovada mediante currículo e sua 

disponibilidade de tempo para a dedicação às atividades de extensão. 

§ 1º As entrevistas dar-se-ão em ordem alfabética, seguindo lista geral de inscrições deferidas; 

§ 2º A entrevista será pública, vedada a audiência dos demais candidatos participantes do 

processo seletivo; 

6.3. O resultado da seleção será divulgado no dia 26/03/2020, no website:  

https://justicaecologica.ufsc.br/ e será enviada aos e-mails dos(as) estudantes inscritos(as). 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O estágio de extensão não gera vínculo empregatício com a Universidade, podendo o(a) 

estagiário(a) de extensão pedir desligamento do projeto a qualquer tempo, mediante 

justificativa. 

7.2. Quaisquer pedidos de reconsideração podem ser feitos diretamente às professoras 

responsáveis pelo processo seletivo em até 24 horas do ato a ser impugnado. 

 

Florianópolis, 11 de março de 2020. 

 

 

Prof.ª Marília Denardin Budó 

Presidenta da Comissão 

 Prof.ª Letícia Albuquerque 

Presidenta da Comissão 

 

 

 

Marcelo Pretto Mosmann 

Membro da Comissão 

 Rafael Speck de Souza 

Membro da Comissão 

 

CRONOGRAMA: 

12/03/2020 até às 13 horas do dia 24/03/2020 – Período de inscrições. 

25/03/2020 – Seleção dos(as) candidatos(as) na sala 316 do CCJ/UFSC, no turno da tarde. 

26/03/2020 – divulgação dos resultados no endereço eletrônico: 

https://justicaecologica.ufsc.br/ e por e-mails aos(às) estudantes inscritos(as). 
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