
                                                                                                            

FACULDADE DE DIREITO DA UFMG 

Departamento de Direito e Processo Civil e Comercial (DIC) 

Projeto de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação – DTI UFMG.  

 

Edital para Seleção de Pesquisadores Voluntários 

O Grupo de Extensão em Direito, Tecnologia e Inovação – DTI UFMG, coordenado pelo professor 

Leonardo Parentoni, faz saber aos interessados que até o dia 21.06.2019 estarão abertas as inscrições 

para a seleção de extensionistas voluntários. 

O Grupo tem como objetivos, além da discussão acadêmica aprofundada e produção científica voltada 

ao tema, manter um grupo de capacitação permanente, com reuniões quinzenais para estudos.  

As atividades do Grupo terão início no segundo semestre de 2019, no dia 13.08.2019.  

Os encontros dar-se-ão em formato quinzenal, às terças-feiras, das 11h30 às 13h, em sala a definir 

da Faculdade de Direito.  

O tema de estudos do semestre será Concorrência no Mercado Digital. 

I. Condições para participar da seleção 

Poderão inscrever-se alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFMG ou de outras 

instituições de ensino superior, do curso de Direito ou de quaisquer outras áreas.  

Participantes já aprovados em seleções anteriores poderão participar, independentemente de nova 

seleção, mas devem informar seu interesse em continuar no grupo durante o prazo de inscrições. 

Leitura em inglês indispensável. Conversação em inglês desnecessária. 

II. Objeto 

Constitui objeto do presente edital a seleção de 20 (vinte) novos extensionistas voluntários para 

participar das atividades do Grupo, as quais incluem reuniões quinzenais para capacitação e estudos em 

Direito, Tecnologia e Inovação, bem como a produção acadêmica voltada para a área. 

III. Inscrições 

As inscrições poderão ser feitas por meio do envio de currículo para o e-mail: dtiufmg@gmail.com até o 

dia 21.06.2019 às 23h59. 

IV. Seleção 

A seleção será realizada em duas etapas:  

(i) análise do currículo do candidato. Aqueles que forem selecionados nesta primeira etapa seguem 

para a seguinte  

(ii) realização de entrevistas, entre os dias 24 a 28.06.2019, em local e horário a serem informados 

via e-mail. Histórico de atividades de pesquisa e extensão, assim como histórico com tecnologia 

são diferenciais. Candidatos aprovados anteriormente estão automaticamente classificados, 

desde que demonstrem interesse até o prazo no edital. 

V. Classificação 

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 07.07.2019, por meio de e-mail e da página do 

Centro DTIBR no Facebook e do site do Centro DTIBR, em ordem alfabética.  

Os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas disponíveis poderão compor cadastro 

de reserva, sendo convocados para preenchimento de vagas remanescentes que venham a surgir no 

período.  
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https://www.dtibr.com/


                                                                                                            

 

 

VII. Disposições finais 

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

estabelecidas neste edital. Eventuais dúvidas e casos omissos serão decididos pela Coordenação do 

Grupo. Maiores informações podem ser obtidas escrevendo para o e-mail “dtiufmg@gmail.com” ou 

acessando a página do –Centro DTIBR no Facebook. 

 

Cumpre ressaltar que o Grupo de Extensão DTI UFMG se diferencia do Centro DTIBR (associação sem 

fins lucrativos), sendo que aos participantes do grupo de extensão será dada oportunidade de se 

associarem ao Centro DTIBR conforme requisitos a serem apresentados na primeira reunião do grupo de 

extensão em 2019/02.  

 

Equipe DTI 

Belo Horizonte, 04 de Junho de 2019. 


