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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 06/2018 

A Coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, no uso de suas 

atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para os candidatos às vagas de 

pesquisadores em Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos para a graduação em Direito, 

Teologia, Administração e Ciências Contábeis. Serão oferecidas 10 vagas. 

INSCRIÇÃO 

Para inscrever-se o estudante deverá comprovar a matrícula no curso de graduação em direito, 

teologia, administração ou ciências contábeis nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5 ºou 6º períodos da FBMG. No 

primeiro dia de pesquisa, o estudante aprovado preencherá uma ficha de inscrição. As inscrições 

serão realizadas no período de 20 a 31 de agosto de 2018, através do email: 

prof.frederico@redebatista.edu.br. Os candidatos cujas inscrições forem deferidas serão submetidos 

a um processo seletivo a ser realizado pelo coordenador do Grupo de Pesquisa, Prof. Frederico 

Costa Greco, composto de: 

1) Entrevista com análise sobre o interesse sobre o tema e disponibilidade para dedicar ao 

menos 02 horas semanais, às segundas-feiras à tarde; 

2) Avaliação escrita constante de uma dissertação sobre o seguinte tema: QUAL A 

IMPORTÂNCIA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O BRASIL. 

3) As entrevistas e as avaliações serão realizadas no dia 10 de setembro a partir das 14:00hs no 

Núcleo de Atendimento à Comunidade da FBMG: Rua Ponte Nova, nº 664 ( os horários 

serão previamente agendados pelos emails dos inscritos). 

4) Os 02 (dois) primeiros colocados receberão uma bolsa de 20% na mensalidade dos meses 

de outubro de 2018 a setembro de 2019, desde que não possuam qualquer outra bolsa ou 

desconto. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. BH, 20 de agosto de 2018. 

Thais de Abreu Lacerda 

Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais 

mailto:prof.frederico@redebatista.edu.br


                                   

 

FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS 

                                                                       
NÚCLEO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

TERMO DE ACEITAÇÃO 

 

A Faculdade Batista de Minas Gerais, de agora em diante denominada FBMG, representada pela 

Diretora Geral, concede, observando os termos da legislação vigente sobre a matéria, Bolsa de 

Pesquisa, ao aluno ______________________________________________________ matrícula 

____________, CPF____________________, do curso de _____________, para exercer as 

atividades de pesquisa de acordo com as condições estipuladas no edital de 06/2018. 

 

1) O período de vigência da presente Bolsa de Pesquisa será de 12 (doze) meses, com início em 

outubro de 2018 e término em setembro de 2019. 

2) O pesquisador ficará sujeito ao regime de 02 (duas) horas semanais de efetivo trabalho, nas 

segundas, em horário a ser fixado pela coordenação do grupo de pesquisa em Mediação. 

3) O PESQUISADOR fica obrigado a participar da produção em grupo de pelo menos dois 

artigos, que serão encaminhados ao CEPPES para avaliação e possível publicação nas 

Revistas Científicas da FBMG. 

4) A presente concessão de bolsa não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, 

qualquer vínculo empregatício entre a FBMG e o PESQUISADOR, ou entre este e terceiros, 

nem dará o direto a quaisquer vantagens além das expressamente previstas neste termo. 

5) O PESQUISADOR, abaixo assinado, declara que aceita a bolsa que lhe é concedida, sem 

restrição, em todos os seus termos e condições, e que não possui nenhum outro tipo de bolsa 

acadêmica. 

                                       Belo Horizonte, -----/------/2018 

                                .............................................................................................. 

Diretor 

   ....................................................................................... 

      Pesquisador(a) 
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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 06/2018 

A Coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais – FBMG, no uso de suas 

atribuições, torna público o resultado do processo de seleção dos candidatos à vaga de 

pesquisadores em Mediação de Conflitos, do Núcleo de Mediação de Conflitos, constante do edital 

nº 06/2018. 

RESULTADO POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME VAGAS OFERECIDAS 
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Os aprovados deverão começar as atividades de pesquisa no dia 17 de setembro de 2018, às 16:00hs 

no Núcleo de Atendimento à Comunidade da FBMG, rua Ponte Nova nº 664.  

Belo Horizonte,       de setembro de 2018 

 

 

Thais de Abreu Lacerda 

Coordenador do Curso de direito da Faculdade Batista de Minas Gerais 


