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EDITAL Nº 014/2014 - PPGD 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito torna 

público que estão abertas, no período de 25/09/14 a 02/10/14, 

no horário de expediente da Secretaria, até o horário das 

entrevistas, as INSCRIÇÕES PARA VAGA DE COLABORADOR BOLSISTA 

OU VOLUNTÁRIO 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) - no caso de candidato a bolsa; 

2. Ter conhecimento básico dos critérios Qualis da CAPES 

para periódicos acadêmicos, assim como das normas 

editoriais da Revista da Faculdade de Direito UFPR 

(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/about/su

bmissions#authorGuidelines); 

3. Ter disponibilidade mínima 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 02 de 

outubro de 2014, quinta-feira, às 17:00h. 

 

Serão concedidas até 3(três) bolsas. 

 

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

quinhentos reais, e, para o doutorando, de R$ 2.200,00 (dois 

mil e duzentos reais). Os valores serão pagos uma ou duas 

vezes, dependendo da seleção, e vincularão o aluno a 4 

(quatro) meses de treinamento, após o que serão concedidas 

bolsas mensalmente, assim que novos recursos forem 

disponibilizados à Revista da Faculdade de Direito UFPR. 

 

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 por meio do Programa de Apoio a 

Periódicos Científicos, conforme EDIATAL PARA APOIO À 

EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS NA UFPR 2014-PRPPG. 

 

O formulário de inscrição estará disponível na Secretaria do 

PPGD e deverá ser preenchido e entregue juntamente com o 

Currículo Lattes e com a Declaração de Desimpedimento e 

Compromisso (no caso de candidato a bolsa). 

 

Secretaria do PPGD, em Curitiba, 24 de setembro de 2014. 

 


