CCONS – CENTRO DE ESTUDOS DA CONSTITUIÇÃO – PPGD – UFPR
DIRPOL – NÚCLEO DE DIREITO E POLÍTICA DA UFPR
EJUD – ESCOLA JUDICIAL DO PARANÁ – TJPR

Edital de convocação e seleção nº 1/2022
Núcleo de Direito e Política – DIRPOL/UFPR
Grupo de estudos EJUD/TJPR
A Coordenação do Núcleo de Direito e Política – DIRPOL, vinculado ao Programa de Pósgraduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e ao Centro de Estudos da Constituição da
Universidade Federal do Paraná, representada pelo Prof. Dr. Fabricio Ricardo de Limas Tomio, e a
Escola Judicial do Paraná (EJUD-TJPR), instituída pela Lei Estadual nº 20.539, de 20 de abril de 2021,
com sede na Rua Álvaro Ramos, n.º 150, Edifício Pery Moreira, Centro Cívico, CEP 80.530-190,
Curitiba/PR, doravante denominada EJUD-PR, representada por seu Diretor-Geral Desembargador
Ramon de Medeiros Nogueira, vem a público informar a abertura das inscrições para adesão, na condição
de “pesquisador” associado ou “estudante”, a uma das linhas de pesquisa que formam o núcleo.
Poderão participar do processo seletivo docentes e discentes de graduação e pós-graduação da
UFPR e demais instituições, profissionais (Magistrados e Servidores) do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, desde que comprovada a atuação profissional na forma abaixo.

1.

Processo seletivo
Os interessados deverão enviar a documentação a seguir indicada para o endereço de e-mail

ccons.ufpr@gmail.com do dia 9 de maio a 18 de maio de 2022. Ao enviar e-mail, no campo “assunto”,
deverão informar “Edital de seleção nº 1 de 2022” e, no corpo da mensagem, informar a linha de pesquisa
de interesse. Os documentos necessários são:
• Cópia do currículo Lattes (simplificado);
• Comprovante de vinculação à instituição de ensino superior, no caso de docentes e discentes, ou, para
profissionais, cópia de documento comprobatório da respectiva atuação.
• Carta de motivação (máximo de 5 laudas), em formato “.pdf”, fonte Times New Roman, 12, espaçamento
entre linhas 1,5, especificando o objeto de pesquisa e metodologia aplicada, bem como a pertinência
destes com uma das linhas de pesquisa (abaixo).
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Os candidatos passarão por entrevista a ser realizada nas dependências do Programa de PósGraduação em Direito da UFPR (Praça Santos Andrade, Prédio Histórico da UFPR, 3º andar, “Sala de
Defesa”), a partir das 9:00h, no dia 23 de maio de 2022 (segunda-feira).

A entrevista será feita por ordem alfabética. A seleção dos candidatos será feita por uma banca
composta por professores do corpo permanente do Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR,
membros dos Núcleos de pesquisa componentes do CCONS e membros do Tribunal de Justiça do Paraná,
indicados pela diretoria da EJUD-PR. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a média
7,0 (sete), os quais serão inscritos segundo a ordem de classificação.

Preferir-se-ão propostas que possuam maior afinidade com as linhas de pesquisa, bem como que
contemplem o uso de direito comparado ou métodos comparativos (teóricos ou empíricos). O resultado será
divulgado por e-mail a todos os candidatos e publicado na página de Facebook/Instagram do CCONS, onde
também serão divulgadas eventuais informações adicionais e mudanças de data ou horário do processo
seletivo.

2

Linhas de pesquisa - DIRPOL
As cartas de motivação direcionadas ao Núcleo de Direito de Política - DIRPOL deverão guardar

relação com a seguinte linha de pesquisa:

I. Direito, Poder Judiciário e Políticas Públicas;
II. Direito e Gestão do Sistema Judicial.

3.

Disposições gerais
As atividades do DIRPOL para o ano letivo de 2022 terão início a partir de 3 de junho de 2022, às

9h, e serão sempre nesse horário e na primeira sexta-feira de cada mês, conforme programação a ser
anunciada no primeiro encontro.

Curitiba, 27 de abril de 2022
Centro de Estudos da Constituição – CCONS
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Núcleo de Direito e Política
Escola Judicial do Paraná – EJUD TJPR

