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A Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG faz saber que estarão abertas 
as inscrições para concessão de 01 (uma) bolsa de estudos do CNPq para o Doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFMG, sendo que: 
 
1) As inscrições serão recebidas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 
UFMG no período de 01 à  22 de março de 2011, de 10 às 15 horas. 
 
2) Os Candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) Dedicação integral ao Curso; 
b) Não exercer atividade remunerada, ressalvado o disposto na Portaria conjunta n. 1, de 15 de 

julho de 2010 (CAPES/CNPq); 
c) Ter residência fixa onde realiza o Curso; 
d) Não possuir bolsa de fomento e de organismos nacionais e internacionais; 
e) Não ser funcionário/servidor (docente, pesquisador ou técnico) da Instituição onde realiza o  
Curso; 
f) Não se encontrar aposentado; 
g) Contar, no momento da concessão da bolsa, com, pelo menos, 08 anos, no caso de bolsa de 
Doutorado, para integralizar o tempo legalmente fixado para obtenção de sua aposentadoria por 
tempo de serviço; 
h) Pertinência do projeto às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo professor orientador 
demonstrada na justificação do aceite. 

3)  Os candidatos, no ato da inscrição, deverão apresentar a seguinte documentação: 
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, com aceite do orientador; 
b)  Comprovante de residência; 
c) Projeto com aproximadamente 380 linhas, contendo: título provisório, problemática e 
objetivos, metodologia, referências bibliográficas mais relevantes; 
d) Carteira de trabalho ou certidão negativa de expedição de carteira de trabalho emitida pelo 
órgão competente, ou declaração do candidato de que, caso aprovado seu pedido de bolsa, se 
desvinculará da atividade de trabalho não autorizada nos termos da alínea b do nº 2, 
imediatamente após a divulgação do resultado do processo seletivo  regido por este edital . 

4) Os pedidos de bolsa serão analisados pela Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em 
Direito. 
5) Os critérios a serem utilizados serão os da Resolução nº 5/2010, do dia 7 de abril de 2010 do Colegiado 
do Programa de Pós-Graduação. 
6) Os candidatos, cujas inscrições forem deferidas, desde já convocados, serão submetidos à entrevista no 
dia 30 de março de 2011, com início às 14:30 horas na sala de reunião do Programa de Pós-Graduação em 
Direito, no Edifício Villas Boas.  

7) O resultado final será afixado no quadro de avisos da  Secretaria do Programa. 
8) A seleção terá  validade por 12 (doze) meses. 
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9) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas. 
 

 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2011 

 
Professora Doutora Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau 

Sub-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito 


