
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

EDITAL 01/2015 

RETIFICAÇÃO 001 DO EDITAL 01/2015 

 

 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA O NÚCLEO DE DIREITO 

INFORMACIONAL (NUDI)  

  

 

A Coordenadora do Núcleo de Direito Informacional (NUDI), Prof.ª Dr.ª Rosane Leal da 

Silva, torna pública a abertura de 10 vagas, sendo 8 vagas para acadêmicos do Curso de 

Direito da UFSM e 2 vagas para graduados externos, interessados em integrar o novo projeto 

do grupo de pesquisa, intitulado “O PODER JUDICIÁRIO NA SOCIEDADE EM REDE: 

experiências de democratização do acesso e promoção da transparência na América Latina e 

Caribe”.  

 

 

 

NORMAS GERAIS: 

  

 

a) as inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: nudiufsm@gmail.com, de 28 de 

setembro a 25 DE OUTUBRO DE 2015. Para o e-mail deverá ser enviado a ficha abaixo 

preenchida:  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

- Nome: _________________________________________ 

- Número de matrícula: ____________ semestre/turno:__________ [Acadêmico da UFSM] 

- Instituição da Graduação: __________ - Ano da graduação: _______ [Graduados externos] 

- Telefone para contato: ______________  email:______________ 

- Currículo do candidato (preferencialmente Lattes e em pdf) em anexo à ficha de inscrição; 

 

b) As inscrições encerram em 25 de outubro de 2015. 

 

c) a seleção consistirá em prova, no valor de 10 pontos, análise do currículo lattes e  

entrevista. 



A prova será no dia 26 DE OUTUBRO, na sala 503, 5° andar do CCSH Antiga 

Reitoria – Centro, com INÍCIO ÀS 14H ATÉ 16H e versará sobre conhecimentos gerais 

referentes à produção acadêmica e domínio das normas da ABNT. 

 

O resultado da prova escrita será divulgado DIA 27 DE OUTUBRO, no blog do 

NUDI. 

 

Os aprovados na prova escrita participarão da entrevista, a ser realizada no DIA 29 

DE OUTUBRO DE 2015, às 15h30 na sala 105, 1º andar, do CCSH da Antiga Reitoria-

Centro, em ordem a ser oportunamente divulgada. 

 

No dia da entrevista é necessário levar uma cópia impressa do Currículo Lattes. 

Sendo que nela será avaliado o perfil do pesquisador a partir do currículo e disponibilidade 

para pesquisa. 

 

 

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

a) Estar regularmente matriculado na graduação em Direito da UFSM (diurno ou noturno) ou 

ser graduado externo. 

b) Ter cursado, no mínimo, a disciplina de metodologia. 

c) Conhecimentos da ABNT. 

d) Disponibilidade de 12 horas semanais para dedicação ao projeto. 

e) Disponibilidade para participar de reuniões previamente agendadas. 

 

RESULTADO: 

 

O resultado da seleção será divulgado no blog do NUDI, na sua página no Facebook e 

será afixado na porta do Núcleo, sala 105, no dia 30 de outubro de 2015. 

  

   

 Santa Maria, 11 de outubro de 2015. 

  

  

 

Prof. Dra. Rosane Leal da Silva 

Coordenadora do NUDI 


