
 

 

 
 

 
 

Edital n˚ 2/2019, de 2 de julho de 2019 
 
 
O Presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar (IBDMAR), no exercício de 
suas funções estatutárias, torna público o processo seletivo de estagiários 
voluntários para o IBDMAR, conforme as seguintes disposições. 

 

1. Este Edital tem por finalidade fazer o chamamento público de estudantes de 
Direito, matriculados em instituição de ensino superior brasileira, para estágio 
voluntário no IBDMAR. 
 
2. Ofertam-se 10 (dez) vagas de estágio no IBDMAR. 
 
3. Poderão se candidatar às vagas de estágio no IBDMAR tão somente estudantes 
da graduação. 
 
3. O candidato deverá enviar um e-mail para contato@ibdmar.org com o assunto 
“ESTÁGIO IBDMAR”, até 12 de julho de 2019. No corpo do e-mail inserir uma 
descrição resumida da sua trajetória acadêmica e o link para o seu currículo, 
anexando também um comprovante de matrícula em instituição de ensino 
superior.  
 
4. O período de estágio inicia-se na data da publicação do resultado deste processo 
seletivo e encerra-se na data da colação de grau do estagiário ou em 31 de 
dezembro de 2020, o que ocorrer primeiro. 
 
5. Os estagiários terão a função de colaborar com os membros da Diretoria e os 
colunistas do IBDMAR na manutenção e atualização do site (www.ibdmar.org), 
devendo produzir mensalmente, no mínimo, uma notícia relacionada com o 
Direito do Mar para ser publicada no site. 
 
6. Os estagiários ficarão à disposição para produzir mais de uma notícia por mês, 
toda vez que um membro da Diretoria do IBDMAR identificar a ocorrência de fato 
relevante para o Direito do Mar, devendo ser dada a oportunidade de produção de 
notícia a todos os estagiários, em um sistema igualitário de distribuição das 
matérias. 
 
7. Toda notícia produzida pelos estagiários será considerada trabalho voluntário 
e poderá ser incluído pelo autor no seu currículo como produção acadêmica. 
 
8. Os estagiários poderão ser chamados, conforme sua disponibilidade, para 
auxiliar em eventos e outros projetos do IBDMAR.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
9. Em caso de colação de grau, renúncia ou destituição de estagiário, em virtude 
de descumprimento dos itens 5 e 6 supra ou de prática de ato incompatível com 
as finalidades do IBDMAR, far-se-á imediatamente chamamento público para o 
preenchimento da vaga. 
 
 
Salvador, 2 de julho de 2019. 
 
 
TIAGO VINICIUS ZANELLA 
André de Paiva Toledo 


