
REDE FRANCÓFONA DO DIREITO DA UFMG

EDITAL DE SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIOS

A Rede Francófona da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público, para conhecimento dos interessados, que no período de 1º de fevereiro a 06 de março estarão
abertas as inscrições para extensionistas voluntários.

1. SOBRE O PROGRAMA

A Rede Francófona  do Direito  da  UFMG, doravante  nomeada  Rede,  é  um programa de
extensão que tem como objetivo a difusão da língua e da cultura francesa, com enfoque especial na
cultura  jurídica  francesa,  na  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.  As
atividades  desenvolvidas  pela  Rede  englobam  a  realização  de  eventos  para  a  promoção  da  língua
francesa e da cultura de países francófonos e o incentivo da UFMG no cenário internacional, seja por
meio de intercâmbios, parcerias ou participações em eventos de língua francesa, tais como o Concours
Charles Rousseau de Direito Internacional Público.

2. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO

Serão aceitas inscrições de alunos que:

2.1.  Estejam  regularmente  matriculados  em  qualquer  período  do  curso  de  Direito  da
Universidade Federal de Minas Gerais ou outras instituições de Ensino Superior;

2.2. Tenham disponibilidade para cumprir 12 (doze) horas semanais em atividades ligadas à
Rede;

2.3. Tenham conhecimento básico da língua francesa.



3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. O período de inscrições será de 1º de fevereiro a 6 de março de 2020;
3.2. O candidato interessado deverá enviar e-mail para redefrancofonaufmg@gmail.com com

o assunto “Seleção Rede UFMG”, contendo:
• Nome completo;
• Número de matrícula;
• Período que está cursando;
• Curriculum vitae.

4. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO

4.1.  O  processo  de  seleção  dar-se-á  por  intermédio  de  análise  de  currículo  e  entrevista
presencial por uma banca formada por orientadoras atuais da Rede;

4.2. As entrevistas serão realizadas nos dias 9 e 10 de março de 2020. Os candidatos receberão
o  dia,  local  e  horário  de  sua  entrevista  pelo  endereço de  e-mail  indicado no  ato  de
inscrição;

4.3. O resultado final será divulgado no dia 11 de março de 2020, via e-mail, bem como pelo
site da Rede (www.redefrancofona.direito.ufmg.br);

4.4. Os candidatos convocados deverão manifestar interesse pela ocupação da vaga em até 5
(cinco) dias úteis, caso contrário, serão substituídos pelos candidatos excedentes.

Equipe Rede Francófona do Direito da UFMG.
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