Resolução n.º 07/2019/DGC

EDITAL EXTRAORDINÁRIO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE
PESQUISADORXS

O Coordenador Geral do GRUPO DE ESTUDOS DIREITO, GLOBALIZAÇÃO E CIDADANIA –
DGC, liderado pela Prof.ª Dr.ª Renata Alvares Gaspar, por meio da Resolução n.º 07/2019/DGC, com
fulcro nas suas atribuições institucionais, considerando: (i) a proximidade do primeiro evento temático do
DGC que será aberto, também, para o público externo; (ii) a compreensão acerca da oportunidade de se
apresentar o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do Grupo de Estudos aos presentes no referido
evento; (iii) bem como a decisão de se oportunizar a inscrição, no local do evento, dos ali presentes,
extraordinariamente, resolve estender o processo seletivo para a admissão de novxs pesquisadorxs
interessadxs nas atividades do 6º Ciclo de Estudos, alterando os itens 6 e 7 da Resolução n.º 06/2019/DGC,
nos seguintes termos:

6) Inscrições

As inscrições são gratuitas para todxs xs candidatxs. As inscrições deverão ser realizadas pelo endereço
eletrônico http://www.grupodgc.org/participe/ ou no local do evento “Migrações: presente e futuro” até o dia
27/03/2019 às 23:59h. O formulário de inscrição, eletrônico ou presencial, deve ser integralmente
preenchido, sendo necessário informar: endereço de e-mail, nome completo, telefone com DDD, link do
currículo lattes, título acadêmico (nos termos do item 4 dessa resolução) e instituição. É necessário que x
candidatx forneça uma Carta de Motivação, no campo próprio do referido formulário, justificando o
interesse em participar do Grupo DGC e a sua ligação com o Direito Internacional.

7) Seleção e resultado

A seleção será realizada pela líder do Grupo DGC, mediante análise do conteúdo da carta de motivação
apresentada. O resultado será divulgado no endereço eletrônico http://www.grupodgc.org no dia 28 de
março de 2019.
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