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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA - 2020.2
Projeto de Extensão: “Direitos da Pessoa com Deficiência” - DPD

CONSIDERAÇÕES INICIAIS E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Extensão “Direitos da Pessoa com Deficiência” - DPD, vinculado
ao Núcleo de Direitos Humanos - NDH/UFOP, é atuante há cinco anos no cenário
acadêmico do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. O
Projeto iniciou seus trabalhos em abril de 2016 e vem desenvolvendo intervenções
extensionistas na comunidade ouropretana, buscando informar e cientificar as
pessoas da região acerca dos direitos das pessoas com deficiência, fomentando a
garantia de seus Direitos Humanos. Ademais, discute-se, por meio do estudo do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), formas de garantir
acessibilidade às pessoas com deficiência junto à comunidade universitária da
UFOP. As atividades do grupo podem ser consultadas em:
https://www.facebook.com/dpdufop/?view_public_for=325445301124451 e em
https://instagram.com/dpdufop?igshid=3oo0guobr8fb.

Em 2021, o Projeto vem a público fazer a chamada para alunas/os
pesquisadores/as extensionistas voluntários/as da UFOP que queiram se juntar às
suas atividades, que, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da
COVID-19, serão exclusivamente à distância (remotas), nas modalidades síncrona e
assíncrona (reuniões online, estudos, pesquisas, preparação das ações e ações),
com carga horária de 15h semanais.

COORDENAÇÃO DOCENTE: Profa. Dra. Iara Antunes de Souza. Professora do
Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto
(DEDIR/EDTM/UFOP).

1 DAS RESPONSABILIDADES DOS/AS PESQUISADORES/AS
EXTENSIONISTAS

1.1 Os/As alunos/as vinculados/as ao Projeto, extensionistas voluntários, deverão
realizar estudos semanais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.
13.146/15), bem como realizar pesquisas de decisões judiciais, textos de doutrina
jurídica e outras legislações vigentes sobre a temática, escolhidas de acordo com a
necessidade do Projeto de Extensão.

1.2 Os/As extensionistas voluntários deverão participar das reuniões síncronas,
online, realizadas quinzenalmente às quartas-feiras de 17h às 18h, enquanto
perdurar o isolamento social. Após superada a crise sanitária, as reuniões serão
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realizadas na Escola de Direito, Turismo e Museologia da UFOP (EDTM/UFOP), em
horários e dias a serem definidos.

1.3 Os/As extensionistas voluntários deverão realizar pesquisas e produções
acadêmicas destinadas à discussão interna no grupo, bem como a leitura dos textos
indicados para debate.

1.4 Nos encontros quinzenais serão discutidos o andamento de cada pesquisa, com
enfoque especial em um dos subtemas desenvolvidos individualmente para cada
integrante.

1.5 Os/As extensionistas voluntários deverão arquitetar e participar de intervenções
junto à comunidade ouro-pretana e região, informando e educando sobre os direitos
das pessoas com deficiência, em especial, apresentando seminários e rodas de
conversas em escolas municipais, associações e órgãos públicos (APAE, CRAS,
CAPS etc.) voltados para o atendimento das pessoas com deficiência.

2 DA CARGA HORÁRIA: 15 (quinze) horas semanais.

3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1 O processo de seleção consiste em duas fases. Na primeira, os/as
interessados/as elaborarão, junto ao preenchimento do formulário de inscrição, uma
“carta de apresentação”. Na segunda fase, será realizada entrevista individual com
cada um/a dos/as candidatos/as a pesquisadores/as-extensionistas.

3.2 O/A candidato/a deve, ao preencher o formulário de inscrição (vide item 4.5),
apresentar uma breve “Carta de Apresentação” (máximo de 250 palavras)
justificando o interesse em participar do Projeto. Os integrantes atuais do DPD
analisarão as cartas apresentadas apenas para que se conheça o/a candidato/a.

3.2.1 O histórico escolar deve ser enviado junto ao formulário de inscrição. O
coeficiente será utilizado como critério de desempate na segunda fase do processo
de seleção.

3.2.2 Os/As candidatos/as serão convocados para a entrevista, por e-mail; bem
como em resultado a ser divulgado nas redes sociais do DPD.

3.3 As entrevistas serão realizadas no dia 30 de junho (quarta-feira), a partir das
17h, via google meet. A ordem das entrevistas será informada por e-mail e publicada
nas redes sociais do DPD.
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3.4 A presença virtual do/da candidato/a selecionado/a na entrevista é obrigatória,
sob pena de desclassificação.

3.5 Na entrevista serão analisados três critérios: a disponibilidade para participação
nas atividades do DPD, o interesse no projeto e o conhecimento acerca dos direitos
das pessoas com deficiência.

3.5.1 O conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência será avaliado
mediante perguntas tendo como base o artigo “(Re)significação da (in)capacidade e
da curatela no Estatuto da Pessoa com Deficiência” da Profa. Iara Antunes de
Souza, coordenadora do Projeto de Extensão. O artigo pode ser acessado através
do link:
https://emporiododireito.com.br/leitura/re-significacao-da-in-capacidade-e-da-curatela
-no-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia.

3.5.2 As perguntas sobre os direitos das pessoas com deficiência direcionadas
aos/às candidatos/as do 1º período serão diferentes, em atenção ao seu grau de
conhecimento técnico-jurídico dos institutos do Direito Civil, mormente, a
incapacidade civil.

3.5.3 Os/as pesquisadores/as extensionistas do DPD comporão banca avaliadora,
que levantará questionamentos acerca dos critérios estabelecidos. Cada um/a, após
a entrevista, determinará nota baseada nos critérios avaliativos. As notas, serão,
então, sujeitas a uma soma simples, que produzirá a nota final do/a candidato/a.
Os critérios a serem avaliados são:

CRITÉRIO PESO

Disponibilidade** 3

Motivos/Interesse na Participação 2

Conhecimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência 5

Total 10

** A indisponibilidade para as reuniões quinzenais ordinárias implica em
desclassificação.
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3.6 Será considerado aprovado/a o/a candidato/a que alcançar, no mínimo, a nota 6
(seis). O coeficiente será utilizado para fins classificatórios.

3.7 O resultado será divulgado até o dia 02 de julho de 2021 na página do Facebook
e no Instagram do projeto:
https://www.facebook.com/dpdufop/?view_public_for=325445301124451 e
https://instagram.com/dpdufop?igshid=3oo0guobr8fb.

4 DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES E DAS VAGAS OFERTADAS

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 22 de junho de 2021 até às
23h59min do dia 29 de junho de 2021.

4.2 O/A interessado/a deverá informar ao preencher o formulário de inscrição:
Informações pessoais (nome, número de matrícula, e-mail e telefone), Carta de
Apresentação (máximo de 250 palavras) justificando o interesse no Projeto e
histórico escolar (exceto alunos/as do primeiro período).

4.3 O Projeto Direitos da Pessoa com Deficiência - DPD oferecerá 03 (três) vagas
para ocupação imediata e formação de cadastro de reserva, nas quais poderão se
inscrever quaisquer alunos/as regularmente matriculados no curso de Direito da
UFOP que possuam coeficiente de rendimento semestral igual ou superior a 06
(seis). O cadastro de reserva terá validade de 12 (doze) meses.

4.4 Os/as alunos/as do 1º período (por ainda não possuírem coeficiente), bem como
aqueles de qualquer período que eventualmente possuam coeficiente de rendimento
semestral abaixo de 06 (seis), por não alcançarem o requisito de coeficiente para o
registro de extensionista junto a Pró-reitora de Extensão (PROEX), poderão
concorrer a 01 (uma) vaga na modalidade de colaborador/a não vinculado/a.

4.4.1 A participação do colaborador não vinculado será de caráter voluntário e sem
vínculo com a Pró-reitora de Extensão (PROEX), ou seja, não haverá emissão de
certificado ou declaração.

4.4.2 O/a colaborador/a não vinculado estará sujeito às mesmas responsabilidades
dos/as pesquisadores/as extensionistas, conforme elencadas no tópico 1 deste
edital.

4.4.3 Preenchido o requisito da Pró-reitora de Extensão (PROEX), qual seja,
coeficiente maior ou igual a 6 (seis), o/a colaborador/a não vinculado/a poderá ser
admitido na modalidade de pesquisador/a-extensionista.
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4.5 As inscrições serão realizadas UNICAMENTE através do seguinte formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9kGLmfszs6ypCw4k6KaWV1a07jBUj8
zW3KymvDMoM4XyzHg/viewform?usp=pp_url

4.6 CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 22/06/2021
TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES 29/06/2021

CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS 30/06/2021
ENTREVISTA 30/06/2021

RESULTADO FINAL 02/07/2021

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos, pesquisa ou
extensão disponíveis para as atividades vinculadas ao Projeto DPD.

5.2 Em qualquer fase, o/a candidato/a pode recorrer, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da divulgação do respectivo resultado para a coordenação do Projeto, pelo
e-mail projetodpd.dedir@ufop.edu.br.

5.3 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão
resolvidas pela coordenação do Projeto de Extensão.

Ouro Preto, 22 de junho de 2021
Coordenação do Projeto.
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