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EDITAL Nº 009/13 - PPGD 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito 

torna público, para conhecimento dos interessados, que 

estão abertas, no período de 31/07/13 a 09/08/13, no 

horário de expediente da Secretaria, as INSCRIÇÕES PARA 

VAGA DE COLABORADOR BOLSISTA DA REVISTA DA FACULDADE DE 

DIREITO DA UFPR. 

 

Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

1. Não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa 

(CAPES, CNPQ); 

2. Ter conhecimento dos critérios Qualis da CAPES para 
periódicos acadêmicos; 

3. Ter o necessário conhecimento do manejo de programas 
digitais, a fim de poder desenvolver as tarefas no 

sistema da revista; 

4. Ter disponibilidade de tempo. 
 

O processo de seleção será composto de:  

1. Análise do Currículo Lattes do interessado;  

2. Entrevista, a ser realizada no PPDG/UFPR, no dia 14 
de agosto de 2013, quarta-feira, às 10:30h. 

 

Conceder-se-á 2(duas) bolsas,sendo 1(uma) destinada a um 

mestrando em Direito da UFPR e 1(uma) a um doutorando em 

Direito da UFPR.  

O valor da bolsa, para o mestrando, é de R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) ao mês, com duração de máxima de 3 

(três) meses e, para o doutorando, é de R$ 2.200,00 (dois 

mil e duzentos reais) ao mês, com duração máxima de 

2(dois) meses. 

 

As bolsas serão financiadas com recursos próprios da UFPR 

com a finalidade de apoiar, complementarmente, a 

editoração e publicação de periódicos científicos ligados 

institucionalmente à UFPR, em qualquer área do 

conhecimento, por meio do Programa de Apoio a Periódicos 

Científicos, conforme Edital 2013-PRPPG. 

 

O formulário de inscrição está disponível na Secretaria 

do PPGD e deverá ser entregue juntamente com o Currículo 

Lattes e com a Declaração de Desimpedimento e 

compromisso. 

 

Secretaria do PPGD, em Curitiba, 29 de março de 2013. 

 


