
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL UFRN/PROEX Nº 05/2012 
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAÇÃO NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS 

 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e em 

Cooperação com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, estabelece e 
divulga as condições para seleção de estagiário de Direito da UFRN que atuará no Centro de 
Referência em Direitos Humanos, em conformidade com as diretrizes previstas no Termo de 
Referência objeto do Termo de Cooperação n° 003/2011-SDH/PR. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
1.1 A   seleção   regida   por   esse   edital   será   realizada   pelo   Conselho   Consultivo   do   CRDH,  

designado pelo Pró-Reitor de Extensão, conforme Portaria nº 06/2012-PROEX.  
1.2 A seleção dos candidatos compreenderá exame de currículo, redação e entrevista, tendo 

como área de seleção POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS.   
1.3 O candidato classificado prestará serviços pelo período de 03 (três) meses. 

 

2. DO CARGO  
1.1 Estagiário de Direito: Participar das formações da equipe, elaborar e protocolar peças, 

ofícios, cartilhas e demais documentos pertinentes às ações do Centro, auxiliar no 
acompanhamento dos casos, auxiliar nas demais atividades da equipe técnica, contribuir para 
as ações de pesquisa e extensão ligadas ao Centro. 
Requisitos: ser aluno regularmente matriculado no curso de Direito da UFRN e possuir status 
Ativo.  

 

3. DAS VAGAS  
 

Especificação Qtdade Vagas Carga Horária Subsídio* 

Estagiário de Direito 1 30h/semana R$ 640,00 

* No subsídio do estagiário está incluso R$ 120,00 de auxílio transporte. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES   
4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.   

4.2 Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “é vedada a contratação, a qualquer título, de 
servidores da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e 
controladas”   

4.3 As inscrições serão presenciais e ficarão abertas no período de 07 a 17 de agosto de 2012 (à 
exceção dos dias 11 e 12 de agosto) na sede do CRDH, localizado à Rua Gustavo Guedes, 



1880, Capim Macio, no período das 8h30 às 18h.    
4.4 É condição para a inscrição a apresentação dos seguintes documentos:  

4.5.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);  
4.5.2 Currículo com comprovantes  
4.5.3 Cópia do documento de identidade;   
4.5.4 Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

4.5.5 Declaração de ausência de vínculo com a Administração Pública (Anexo II);  

4.5.6 Histórico Escolar do curso de Direito da UFRN  
4.5 O fornecimento de informações inverídicas implica na desclassificação automática do 

candidato.   
4.6 As inscrições serão gratuitas.  

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO   
5.1 A seleção será realizada em três etapas eliminatórias e 

classificatórias: 
I. Análise de currículo.  
II. Redação. 
III. Entrevista.  

5.2 A redação versará sobre temáticas relacionadas à área de Direitos Humanos.   
5.3 A redação e as entrevistas serão realizadas na sede do CRDH, localizado à Rua Rua Gustavo 

Guedes, 1880 – Capim Macio. Natal/RN (próximo ao Supermercado Nordestão do Cidade 
Jardim)   

5.4 Os requisitos preferenciais de seleção serão os seguintes:   
I. Disponibilidade para atender as necessidades do projeto, incluindo viagens a todo Rio 

Grande do Norte (particularmente para as cidades-pólo do Centro: Mossoró, Caicó e Pau dos 
Ferros);  

II. Experiência mínima comprovada de estudos, trabalho profissional, e/ou estágios na área 
de direitos humanos;  

III. Atuação junto a movimentos sociais e comunitários. 
IV. Experiência mínima de trabalho em equipe. 

5.5 O cronograma das etapas da seleção será o seguinte: 

 

DATA EVENTO 

08 de agosto de 2012 Divulgação do edital. 

 Recebimento das inscrições – sede do CRDH – Rua Gustavo 
09 a 17 de agosto de 2012 
(exceto no fim de semana) Guedes, 1880, Capim Macio – das 8h30 às 17h30. 

20 e 21 de agosto de 2012 1ª Etapa: análise dos currículos 



22 de agosto de 2012 Divulgação do resultado da primeira etapa 

23 de agosto de 2012 2ª Etapa: redação 
8h30 às 11h30  

24 de agosto de 2012 Divulgação do resultado da segunda etapa 

27 de agosto de 2012 3ª Etapa: entrevistas 

28 de agosto de 2012 Divulgação do resultado final 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

6.1 O candidato deverá elaborar seu currículo detalhando sua formação, experiências, 
conhecimentos e publicações devidamente enquadradas nos requisitos solicitados neste 
edital. Serão desclassificados os candidatos que não possuam o perfil profissional adequado 
para este processo seletivo.   

6.2 A análise do currículo levará em consideração a formação acadêmica, as experiências, 
conhecimentos e publicações do candidato nos últimos 05 anos, com devida comprovação 
(ver Anexo III).   

6.3 O resultado da análise do currículo é classificatório e eliminatório. Estarão aptos a participar 

da próxima etapa (redação) os cinco primeiros colocados nessa etapa.   
6.4 O resultado da redação é eliminatório e classificatório, sendo 07 (sete) a nota mínima para 

classificação.   
6.5 O resultado da entrevista é classificatório, sendo 07 (sete) a nota mínima para 

classificação.   
6.6 A classificação final será feita com base na média aritmética simples das notas das três 

etapas: análise de currículo, redação e entrevista.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
7.1 Os resultados serão divulgados até o dia 28 de agosto de 2012.   
7.2 A lista de classificação dos candidatos selecionados será publicada pela internet, na 

página da Pró-Reitoria de Extensão 3TTP://www.proex.ufrn.br/  
 
8. DA CONVOCAÇÃO   

8.1 O candidato selecionado será convocado obedecendo-se rigorosamente a ordem de 
classificação e o número de vagas existentes.   

8.2 O candidato convocado deverá procurar a coordenação do CRDH no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da publicação do resultado, munido dos seguintes documentos:  

 
a) cópia de documento de identidade, contendo fotografia, acompanhada do original para 

conferência;   
b) dados da conta bancária  
c) Certificado de reservista (se for o caso); 
d) Xerox do título de eleitor 
e) Certidão de quitação eleitoral. 
  

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA SELEÇÃO  



 
9.1 A seleção terá validade de 03 (três) meses a contar da data de homologação desta seleção 

pública. A validade do edital poderá ser prorrogada por igual período.   
9.2 Os candidatos classificados fora do limite das vagas oferecidas poderão ser convocados 

dentro do prazo de vigência da seleção caso surja vacância nas vagas preenchidas.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
10.1 Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços 

eletrônicos junto à coordenação do CRDH.   
10.2 Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a solução 

será conferida mediante deliberação da Comissão de Seleção.  
 

Natal, 08 de agosto de 2012. 
 

 

Edmilson Lopes Junior 

Pró-Reitor de Extensão 



ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

   DADOS PESSOAIS  
    

Nome:    

    

Data de Nascimento RG:  Data de expedição: Órgão Emissor: 

____/____/_______   ____/____/_______  
     

CPF:   PIS/PASEP/NIT:  

      

   ENDEREÇO  
    

Logradouro/nº:   Complemento:  

     

Bairro:   Cidade:  UF: 

       

Email:    Telefones:  

      

   CARGO PRETENDIDO  

     

       

(     ) Estagiário de Direito  

     

       

 



ANEXO II 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que não possuo vínculo de 

servidor da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 

direta ou indireta, nem de empregado de suas subsidiárias e controladas e, portanto, não 

estou impedido(a) de participar do processo seletivo do Centro de Referência em 

Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 
 

Local:_________________Data:____/____/_______ 
 
 
 

 

Assinatura:__________________________________  
CPF:_____._____._____-____ 



ANEXO III  
Critérios de avaliação do currículo 

 
Formação Acadêmica  

 

   

Extensão  
 

   

Participação em projetos/programas na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 7+1 p/ semestre 
 

   

Participação em eventos na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 1* 
 

   

Organização de eventos de extensão na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 4* 
 

   

Pesquisa  
 

  

Publicação  de  trabalho  científico  em  periódico  com  ISSN  na  área  de  Direitos  Humanos  ou  área 
 

correlata  
 

   

a) em periódico indexado internacionalmente 10 
 

   

b) em periódico não indexado internacionalmente 5 
 

   

c) em periódico de circulação local 2 
 

  

Trabalhos completos publicados em anais de congresso internacional em Direitos  
 

Humanos ou área correlata 4 
 

   

Trabalhos completos publicados em anais de congresso nacional na área de Direitos  
 

Humanos ou área correlata 3 
 

   

Trabalhos completos publicados em anais de congresso regional na área de Direitos  
 

Humanos ou área correlata 2 
 

   

Resumos publicados em anais de congresso internacional na área de Direitos  
 

Humanos ou área correlata 3 
 

   

Resumos publicados em anais de congresso nacional na área de Direitos Humanos ou 2 
 

área correlata  
 

   

Resumos publicados em anais de congresso regional 1 
 

   

Projetos de pesquisa na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas  
 

   

a) Coordenação de projeto concluído com apoio externo 10 
 

   

b) Participação em projeto concluído com apoio externo 5 
 

   

c) Coordenação de projeto concluído com certificação institucional 4 
 

   

d) Participação em projeto concluído com certificação institucional 2 
 

   

Titulação  
 

   

Pós-graduação lato sensu na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 10 
 

   

Mestrado na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 25 
 

   

Doutorado na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 50 
 

   

Cursos de curta duração na área de Direitos Humanos ou áreas correlatas 2 
 

   

Estágio  
 

   

Estágio em instituição de Direitos Humanos ou áreas correlatas 7+ 1p/semestre 
 

   

Experiência profissional  
 

   

Atuação em instituição de Direitos Humanos ou áreas correlatas 12+1p/semestre 
 

   

Organização de eventos em Direitos Humanos ou áreas correlatas 6* 
 

   

Atuação em movimentos sociais relacionados à temática dos Direitos Humanos 12+1 
 

 p/semestre 
 

   

 

* Nestes itens, só contarão até o máximo de 10 comprovantes para cada item.

 


