
EDITAL Nº 22/15 

FACULDADE DE DIRETO 
CONCURSO PÚBLICO DE TEORIA DOS DIREITOS E DIREITOS HUMANOS 

2015 
PROFESSOR ADJUNTO - DE 

I. Banca: 
 

   Titulares 
 

1- Marcelo Miguel Conrado (UFPR) 
2- Sidnei Machado (UFPR) 
3- Melina Girardi Fachin  (UFPR) 
4- Cristiano Paixão (UNB) 
5- Daniela Muradas (UFMG) 

 
   Suplentes 
 

1-  Katya Regina Isaguirre  (UFPR) 
2-  Adriana Espíndola Correa (UFPR) 
3-  André Peixoto de Souza (UFPR) 
4-  Alexandre Bernardino (UNB) 
5-  Flávia Piovesan (PUC-SP) 

 
II. Candidatos: 

 
1. 23075.098800/2015-79 - AFONSO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO 
2. 23075.101240/2015-47 - CARLA FERNANDA DE MARCO 
3. 23075.101809/2015-74 - GLADSTONE LEONEL DA SILVA JÚNIOR 
4. 23075.101811/2015-43 - TAYSA SCHIOCCHET   
5. 23075.101967/2015-24 - PAULO RICARDO OPUSZKA  
6. 23075.102569/2015-25 - JULIANE CARAVIERI MARTINS GAMBA 
7. 23075.102574/2015-38 - TALITA TATIANA DIAS RAMPIN   
8. 23075.102838/2015-53 - MELISSA MARTINS CASAGRANDE 
9. 23075.102857/2015-80 - JAIME BENVENUTO LIMA JUNIOR 
10. 23075.102859/2015-79 - DIEGO AUGUSTO DIEHL 
11. 23075.102861/2015-48 - MARÍLIA DENARDIN BUDÓ 
12. 23075.102863/2015-37 - IVANILDA MARIA FIGUEIREDO DE LYRA FERREIRA 
13. 23075.102866/2015-71 - EDSON BEAS RODRIGUES JUNIOR 
14. 23075.102914/2015-21 - WILLIAM SOARES PUGLIESE 
15. 23075.102967/2015-41 - ANA CLAUDIA SANTANO 
16. 23075.102970/2015-65 - ANA CRISTINA ZADRA VALADARES 

 
 
III. Data da realização e agenda sugerida: 
- Dias 7 (segunda-feira) à 10 de dezembro de 2015. 
 
Dia 7 de dezembro (segunda-feira): 

 14h00 – instalação do concurso, por parte do Sr. Diretor da Faculdade e sorteio 
do ponto para a prova escrita; (eliminatória) 

 14h15 – início da prova escrita com a consulta à bibliografia pelo tempo de 1h00 
(uma hora);  



Dia 8 de dezembro (terça-feira):  

 8h00 – início da leitura da prova escrita; 

 Publicação de edital dos candidatos selecionados para a fase seguinte. 

 15h30 – Prova Prática (eliminatória), com duração de  três horas, em seguida a 
banca se reúne em sessão fechada.  Art. 33 § 1º e § 2º§ 3º. 

 Publicação de edital dos candidatos selecionados para a fase seguinte. 

 Os candidatos aprovados na prova prática deverão juntar os documentos 
comprobatórios para efeitos de pontuação da prova de títulos, nos termos da 
tabela da resolução nº 10/05 CEPE, até as 8h00 do dia 9 de novembro de 2015. 

 
PONTOS PROVA PRÁTICA 
(a) A prova prática compreende os pontos de número 3, 5 e 10 do programa e será 

sorteado um dentre estes pontos imediatamente antes da prova. Em seguida 
será entregue aos candidatos um problema-caso jurídico correspondente a 
temática do ponto sorteado para a elaboração da peça processual.   

(b) A duração da prova será de 4 (quatro) horas. 
(c) A prova prática será avaliada quanto à adequação ao problema-caso 

apresentado, capacidade de argumentação e consistência da fundamentação, 
domínio do raciocínio jurídico e técnica processual adotada. 

(d) Durante a prova é permitido o uso de doutrina, legislação, códigos, 
jurisprudência e súmulas, sendo expressamente vedada a consulta a modelos 
de peças jurídicas e quaisquer outros métodos que articulem a estrutura e/ou 
roteiro de uma peça processual.  

(e) É proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico, impedindo-se a consulta 
a todo conteúdo em suporte digital. 

 
Dia 9 de dezembro (quarta-feira): 

 

 8h00 – Sorteio do ponto para a prova didática, a qual se realizará, 24 horas 
depois; No sorteio de pontos será excluído aquele sorteado para a prova                    
escrita      e     sendo sorteado ponto único para prova didática; 

 9h00 análise de currículo (classificatória). 
   
Dia 10 de dezembro (Quinta-feira) 

 8h00 – Prova didática (eliminatória); 

 Publicação de edital dos aprovados para a próxima fase; 

 Após a prova didática haverá a prova de defesa do currículo 

 Defesa da Produção Intelectual (classificatória)  

 Julgamento Final. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 
Diretor do Setor de Ciências Jurídicas 


