
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
FACULDADE D E DIREITO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA EPEM 
 

Em atenção ao Edital EPEM nº 001/2015, torna-se público a seleção de bolsistas, nos seguintes 
termos: 
 
O presente edital oferece uma (01) bolsa EPEM para atuar no projeto "Oblíquo - Direitos e 
Narrativas na Escola", projeto transdisciplinar que busca integrar as áreas de Direitos 
Humanos, Cinema e Literatura. 
 
Carga horária: 12 horas semanais 
 
Atividades da/o bolsista: 
1.Atividades de produção teórica: aprofundar conceitualmente os temas relevantes para o 
desenvolvimentos do trabalho; 
2. Participação do Núcleo de Estudos em Direito e Literatura; 
3. Análise dos resultados do projeto de extensão com o acompanhamento do Coordenadora; 
4.Atividades de interação: Participar de reuniões de orientação, discussão e planejamento; 
5.Organização, participação e divulgação dos eventos. 
6. Contato com Secretarias de Educação, visitas às escolas selecionadas e contato com 
Diretores e Supervisores de Ensino. 
 
INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
As vagas de bolsistas destinam-se a estudantes matriculados(as) no curso de Direito da FURG, 
diurno ou noturno, desde que NÃO se enquadrem na situação de formandos (as). 
 
INSCRIÇÕES 
a) Os (as) interessados (as) deverão encaminhar Currículo, indicando em qual série/ano/turno 
estão vinculados(as), os horários disponíveis para as atividades e dados para contato. 
b) O currículo deverá ser enviado para julianatmfonseca@gmail.com “Seleção Bolsa EPEM – 
EXTENSÃO”  
 
Período de inscrição: de 18/05/2015 à 21/05/2015. 
 
A seleção será realizada com base na: 
a) análise de currículo e disponibilidade de horário; 
b) entrevista;  
c) afinidade e experiência com as temáticas envolvidas no projeto.  
Os (as) selecionados (as) para a entrevista serão informados (as) por e-mail no dia 21 de maio 
de 2015. 
 
Entrevistas com as/os selecionadas/os: 22/05/2015. Hora e local: 11:30 horas na sala dos 
professores da FADIR 
 
Divulgação dos resultados: 22/05/2015. 
 

Rio Grande, 18 de maio de 2015. 
 

Profa. Ms. Juliana Tomkowski Mesko da Fonseca 
Professora da Faculdade de Direito – FURG 

(a via original encontra-se assinada) 


