
 

 

 
 

Portaria n˚ 2/2019, de 1º de julho de 2019 
 
 
O Presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar (IBDMAR), no exercício de 
suas funções estatutárias, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º Nomear como estagiárias do IBDMAR as estudantes de Direito, em ordem 
alfabética:  
 
I - IZABELA SARALHA FRIGUETTO 
http://lattes.cnpq.br/7937544992514168 
 
II - LAISA BRANCO COELHO CAVALCANTE DE ALMEIDA 
http://lattes.cnpq.br/3208672041731468 
 
III - LILLIE LIMA VIEIRA 
http://lattes.cnpq.br/3726516917592832 
 
IV - MARIA CECÍLIA DE MOURA MOTA 
http://lattes.cnpq.br/4468278473345722 
 
V - RAQUEL LUIZA BORGES BARBOSA 
http://lattes.cnpq.br/9143929947514746 
 
Art. 2º As estagiárias 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 do IBDMAR. 
 
Art. 3º As estagiárias 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 todas as estagiárias, em um sistema igualitário de 
distribuição das matérias. 
 
Art. 4º Toda notícia produzida pelas estagiárias é considerada trabalho voluntário 
e pode ser incluído pela autora no seu currículo como produção acadêmica. 
 
Art. 5º A presente nomeação não impede que outras se façam até o limite de 15 
(quinze) estagiários, não implicando a revogação desta Portaria a publicação de 
novas Portarias de nomeação de estagiários. 
 
Art. 6º A presente Portaria vigorará até 31 de dezembro de 2020. 
 
 



 

 

 
 
Art. 7º Em caso de renúncia ou destituição de estagiária, em virtude de 
descumprimento dos artigos 2º e 3º supra ou de prática de ato incompatível com 
as finalidades do IBDMAR, far-se-á imediatamente chamada pública para o 
preenchimento da vaga. 
 
Publique-se. 
 
Salvador, 1º de julho de 2019. 
 
TIAGO VINICIUS ZANELLA 
André de Paiva Toledo 

 


