
Pontos do programa do concurso:  

1. Construção histórica e fundamentação dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais; 

2. Os direitos humanos e direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira 

de 1988. Aplicabilidade e eficácia das normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais. 

3. Acesso e advocacia nos sistemas global e regional de proteção dos direitos 

humanos sistema interamericano de direitos humanos. A convenção americana 

sobre direitos humanos (Pacto De San Jose Da Costa Rica); A comissão 

interamericana de direitos humanos. Requisitos da petição no sistema 

interamericano. Os trâmites no sistema interamericano. Medidas cautelares e 

provisórias. A corte interamericana de proteção aos direitos humanos. O litígio 

de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais; 

4. Direitos humanos fundamentais do trabalho. Organização Internacional do 

Trabalho/OIT. Normas internacionais do trabalho e seus órgãos de controle. 

Declaração de OIT sobre principais princípios e direitos fundamentais no 

trabalho. Agenda do trabalho decente no Brasil: trabalho escravo, trabalho 

infantil, discriminação em matéria de emprego e ocupação (migrações)  e 

liberdade sindical. Declaração sócio-laboral no Mercosul. 

5. Tutela jurisdicional coletiva. Ação civil pública. Mandado de segurança. 

Mandado de injunção. Defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

6. Advocacia de interesse público. Órgão de litígio do estado e entidades da 

sociedade civil. Clínica Jurídica. Acesso à justiça. Assistência judiciária 

gratuita. Assessoria jurídica.  

7. A extensão universitária no Brasil. Experiências nacionais e locais de extensão 

universitária. Plano nacional de extensão universitária. Extensão universitária e 

ensino jurídico. A política de extensão universitária da UFPR. 

8. Direitos culturais e direitos territoriais. Comunidades tradicionais e povos 

indígenas. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

direitos socioambientais. 

9. Direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988. O Direito à Vida, à 

igualdade. As liberdades de pensamento e de consciência, a liberdade de 

expressão e de reunião. 

10. Exigibilidade dos Direitos Sociais. Direito ao trabalho. Direito à previdência 

social. Direito à saúde. Direitos coletivos de liberdade de associação e sindical. 

Direito ao meio ambiente.  

 


