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EDITAL 01/2014 

DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO/CNPq 

O Núcleo de Estudos em Direito Civil/ Projeto de Pesquisa Virada de 

Copérnico, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 

Paraná, resolve, nos termos da RN 017/2006, do CNPq, estabelecer datas, critérios 

e procedimentos relativos à seleção de candidatos à bolsa de Iniciação Científica, 

ofertada pelo CNPq, no âmbito do Projeto “Observatório da Jurisprudência Civil 

Brasileira: o ‘poder simbólico’ e a ressignificação dos institutos fundamentais do direito 

civil contemporâneo”. 

Objetivo do Edital 

Art. 1º. O presente edital destina-se à seleção de 01 (um) bolsista de Apoio 

Técnico, Nível Superior (AT-NS), junto ao CNPq, para atuar no Eixo “Ensino Jurídico, 

Método e Pesquisa” do Núcleo de Estudos em Direito Civil/ Projeto de Pesquisa 

Virada de Copérnico do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 

Paraná, mediante apoio profissional especializado. 

Art. 2º. O Eixo “Ensino Jurídico, Método e Pesquisa” atua como norteador 

dos outros cinco eixos integrantes do Núcleo – Direitos Fundamentais e 

Personalidade; Titularidades; Relações Jurídicas Contratuais e Responsabilidade 

Civil; Relações Jurídicas Familiares e Sucessão; Pessoa, Mercado e Consumo. 

Portanto, a proposta é uniformizar as pesquisas desenvolvidas nos diversos eixos a 

partir de premissas metodológicas comuns. O grupo pretende otimizar os estudos do 

Núcleo, possibilitando que a pesquisa jurídica de todos os envolvidos siga parâmetros 

adequados, coerentes e refletidamente construídos. 



Vagas 

Art. 2º. Oferta-se 01 (uma) vaga para bolsas de apoio técnico (AT) do CNPq, 

que consiste no pagamento de mensalidade.  

Inscrições 

Art. 3º. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas de 17 a 26 de 

abril de 2014, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, 

das 8h00 às 22h30.  

Art. 4º. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá apresentar à 

Secretaria do Programa uma via do currículo cadastrado na Plataforma Lattes, e uma 

via de um plano de trabalho, a ser desenvolvido durante o período de vigência da 

bolsa. 

Valor e período de vigência da bolsa  

Art. 5º. O valor da mensalidade é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais). 

Art. 6º. O período de vigência da bolsa é do mês de maio de 2014 ao mês de 

dezembro de 2016, de acordo com a recomendação sustentada na avaliação do 

desempenho do bolsista de apoio técnico. 

Requisitos para concessão do benefício 

Art. 7º.  Para concessão da bolsa de apoio técnico, exigir-se-á do candidato: 

I. Ter nível superior ou equivalente; 

II. Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao apoio 

técnico a projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica; 

III. Ter experiência e domínio em metodologia da pesquisa; 

IV.  Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades do Eixo 

“Ensino, método e pesquisa” e demais atividades do Núcleo de Pesquisa, dentre as 

quais, reuniões periódicas e eventos; 

V. Apresentar relatório técnico ao coordenador do projeto, quando 

solicitado, com os resultados parciais e finais do trabalho. 

Parágrafo único. Não há exigência de formação específica em Direito para 

que os candidatos se apresentem à seleção, sendo, sim, necessário que estejam 

habilitados a atuar no campo da metodologia da pesquisa. 

Obrigações do bolsista 

Art. 8º.  Do bolsista exigir-se-á: 

I. Firmar termo de compromisso junto ao CNPq, mediante preenchimento 

de formulário eletrônico; 

II. Participar das atividades do Núcleo de Pesquisa; 

 



III. Atuar ativamente junto ao eixo Ensino Jurídico, Método e Pesquisa, bem 

como atender aos coordenadores dos outros eixos para processar possíveis 

dificuldades, repassar orientações e dirimir dúvidas; 

IV. Elaborar um relatório final  de    pesquisa    descrevendo    as atividades 

desenvolvidas e os resultados atingidos. 

Seleção 

Art. 9º. A seleção do bolsista será realizada, perante banca examinadora, 

composta pelos Professores Dr. Luiz Edson Fachin (presidente), Dra. Maria Cândida 

do Amaral Kroetz (membro) e Dra. Rosalice Fidalgo Pinheiro (membro). 

§ 1º A seleção consistirá em exame, por parte da banca examinadora, do 

currículo entregue pelo candidato e de um plano de trabalho a ser desenvolvido 

durante o período de vigência da bolsa, e de entrevista. 

§ 2º Compreende-se nesse exame público a arguição sobre o perfil do 

candidato versado em metodologia da pesquisa, que ocorrerá no dia 29 de abril, às 

10h00, nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR; 

Art. 10. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo site do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, na data de 30 de abril de 2014. 

 

Curitiba, 17 de abril de 2014. 

 

 

 

 

 

PROF. DR. LUIZ EDSON FACHIN 

COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITO CIVIL/  

PROJETO DE PESQUISA VIRADA DE COPÉRNICO 

 

 


