
 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS – NPEA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

OFICINAS DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 

A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 

integrantes da Oficina de Estudos Avançados a seguir indicada, consoante os termos 

abaixo descritos:  

 

OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

em Proteção de Dados: LGPD nas relações de trabalho 

 

1 - As informações específicas da Oficina de Estudos Avançados, incluindo a indicação 

de seu(s) coordenador(es), objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e 

prazos de inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.  

  

2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

 

3 – Na hipótese de omissão no anexo da data e do horário de realização da seleção, os 

interessados deverão, após a realização da respectiva inscrição, procurar o(a) 

coordenador(a) da Oficina de Estudos Avançados para o devido agendamento. 

 

4 - Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado à secretaria 

da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 

Nova Lima, 14 de março de 2022 

 

Profª. Tereza Cristina Monteiro Mafra 

Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 

 

 

https://mcampos.br/


 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO – OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Março/2022 

 

NOME DA OFICINA: 

Oficina de Estudos Avançados em Proteção de Dados  

PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES): 

Beatriz Gontijo de Brito  

NÚMERO DE VAGAS: 20 

QUEM PODE SE INSCREVER: 

Alunos regularmente matriculados na Faculdade de Direito Milton Campos, que já 

tenham cursado as disciplinas Teoria Geral do Direito Privado e Direito Civil I;  alunos 

egressos da FDMC; alunos de programas de pós Graduação em Direito. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14 a 31 de março de 2022 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

1) Para os alunos regularmente matriculados na FDMC, comprovante de aprovação nas 

disciplinas Teoria Geral do Direito Privado e Direito Civil I (admitido o comprovante 

extraído do sistema acadêmico); 

2) Currículo; 

3) Para os alunos egressos da FDMC, cópia do certificado de conclusão do curso de 

Direito na FDMC. 

4) Para os candidatos cursando pós gradução stricto e lato sensu, comprovante de 

matricula no respectivo programa; 

 

https://mcampos.br/


 

TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 

DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

(     )  PROVA ESCRITA                                       

(  X  ) ENTREVISTA                                             

04/04/2022, às 11:15 hrs 

 

07/04/2022 

(  X ) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

04/04/2022, às 11:15 hrs  

07/04/2022 

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA PROVA: 

BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 

A Oficina de Estudos Avançados em Proteção de Dados tem como objeto promover o 

aprofundamento teórico e prático da temática de proteção de dados pessoais, através de 

conexões com as mais diversas áreas do direito, bem como promover a disseminação de 

conhecimento específico produzido no âmbito dos trabalhos realizados. 

Para tanto, a coordenação da Oficina indicará previamente textos de leitura obrigatória 

para cada reunião, que serão objeto de debate entre os integrantes.  

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

Os encontros ocorrerão quinzenalmente, às segundas-feiras, das 11:30 às 13:00.  

O calendário definitivo dos encontros será oportunamente divulgado aos aprovados. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Os documentos exigidos para a inscrição deverão ser encaminhados para 

beatriz.gontijo@animaeducacao.com.br. No assunto do email deve constar 

“INSCRIÇÃO OEAPD – NOME COMPLETO DO (A) CANDIDATO(A)”. 

O local da entrevista será divulgado para o candidato no ato da sua inscrição por meio do 

email beatriz.gontijo@animaeducacao.com. br  

 

https://mcampos.br/

