
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

PROJETO DE EXTENSÃO – A UNIVERSIDADE VAI ATÉ A COMUNIDADE: O PIEP NA 

COMUNIDADE CABANA, MADRE GERTRUDES E NOVA CINTRA  

2º SEMESTRE DE 2022 

 

A Faculdade de Direito Milton Campos informa à comunidade acadêmica que, no período de 29 a 31 de 

agosto de 2022, a Coordenação do Curso de Direito receberá inscrições de candidatos para o Exame de Seleção 

de ingresso no Grupo de Extensão em Direito Previdenciário, de acordo com as condições abaixo especificadas. 

 

1. Do projeto e das vagas disponibilizadas 

O projeto de extensão A UNIVERSIDADE VAI ATÉ A COMUNIDADE: O PIEP NA 

COMUNIDADE CABANA, MADRE GERTRUDES E NOVA CINTRA, coordenado pela Professora Dinorá 

Carla de Oliveira Rocha Fernandes, disponibiliza 15 (quinze) vagas para o 2º semestre de 2022.  

 

2. Dos horários e atividades do Projeto 

O projeto de extensão realizará suas atividades às quintas feiras, no horário das 11h20min às 12h20min 

na própria Faculdade, a partir de 15/09/2022. Oportunamente, serão marcados os horários para atendimento à 

comunidade conhecida como “Cabana”, em Belo Horizonte, preferencialmente, nas tardes de quinta-feira. 

Os trabalhos do projeto ocorrerão por meio de aulas teóricas, ministradas pela Professora 

Coordenadora. As aulas serão expositivas para a capacitação dos discentes e voltadas à preparação de estratégias 

e de materiais (roteiros, formulários, cartilhas, palestras, declarações, procurações, dentre outros documentos) 

para o atendimento da comunidade “Cabana”. Os atendimentos visam a sanar dúvidas relacionadas ao Direito 

Previdenciário, bem como serão realizados pedidos administrativos para concessão de benefícios. 

 

3. Dos candidatos e documentos exigidos para a inscrição  

Poderão se inscrever os alunos do 1º ao 10º período, bem como ex-alunos que devem apresentar, 

necessariamente, os seguintes documentos: histórico escolar e “curriculum vitae”. 

4. Das inscrições 

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, a ser 

acessado pelo link: https://bit.ly/MC-Extensao-Previdenciario 

O aluno ou ex-aluno que se inscrever já deve comparecer na entrevista, oportunidade em que deve 

apresentar, sob pena de indeferimento de sua candidatura, os documentos descritos no item 3 deste edital. 



 

 

5. Da seleção 

O processo seletivo compreende entrevista e análise de currículo. 

A entrevista será realizada na Faculdade às 18h do dia 01º/09.  

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as melhores classificações, respeitado o 

limite de vagas. 

O resultado será divulgado até o dia 05/09.  

Ocorrendo empate entre os candidatos, será aprovado aquele que estiver cursando período menos 

avançado. 

Por fim, se, no final da seleção deste edital, não forem preenchidas todas as vagas disponibilizadas, por 

falta de candidatos, nova prova poderá ser agendada, em data a ser devidamente divulgada. 

 

6. Da validade e concessão de horas complementares 

A presente seleção é válida para o segundo semestre de 2022. 

Os alunos integrantes do projeto de extensão “A UNIVERSIDADE VAI ATÉ A COMUNIDADE: O 

PIEP NA COMUNIDADE CABANA, MADRE GERTRUDES E NOVA CINTRA” exercerão suas atividades 

sem qualquer vínculo empregatício com a Faculdade de Direito Milton Campos, sendo que a carga horária 

despendida no exercício de suas tarefas será computada como hora de atividade complementar. 

 

7. Casos omissos e informações complementares 

Os casos omissos serão analisados pela Professora Coordenadora do Projeto em deliberação com a 

Coordenação Pedagógica e com a Diretoria.  

 

Nova Lima, 29 de agosto de 2022 

 

Profa. Dinorá Carla de Oliveira Rocha Fernandes 

Coordenadora do projeto de extensão A UNIVERSIDADE VAI ATÉ A COMUNIDADE: O PIEP NA 

COMUNIDADE CABANA, MADRE GERTRUDES E NOVA CINTRA  

Faculdade de Direito Milton Campos 

 

Profa. Ana Luisa Perim 

Coordenadora Geral do Curso de Direito 

Faculdade de Direito Milton Campos 


