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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES 

GRUPO DE PESQUISA 

CLÍNICA DE DIREITO DO TRABALHO – TRABALHO E DIREITOS 

 

 

O Grupo de Pesquisa “Clínica de Direito do Trabalho da UFPR – Trabalho e Direitos” (Certificado 

pelo CNPq), sob coordenação do Professor Doutor Sidnei Machado, divulga o Edital para seleção 
para pesquisadores em projetos da Clínica em temas de Direitos Fundamentais do Trabalho, para 

atuação em temáticas de Direitos Humanos do Trabalho nas linhas de: a) Condições de cidadania 
no trabalho: saúde física e mental no trabalho; b) Igualdade no trabalho: acesso ao trabalho e 

discriminação no emprego; c) Trabalho vulnerável: informalidade, relações atípicas de trabalho e 
proteção social; d) Justiça e direitos fundamentais do trabalho: acesso e efetividade da tutela 

jurídica do trabalho; e) Reconfigurações jurídicas nas relações de trabalho: reformismo e 
reordenação dos sujeitos coletivos; f) Direito do Trabalho e Democracia: constitucionalismo, 

jurisdição constitucional e o modelo democrático de relações de trabalho; g) Governabilidade e 
Governança corporativa: transformações da Empresas e modelos de responsabilidade no Direito 

do Trabalho; h) Transformações do Trabalho: contrato de trabalho e o âmbito de proteção jurídica 
do Direito do Trabalho. 

 

1. Requisitos: Alunos da graduação e da pós-graduação regularmente matriculados em 

Instituições de Ensino Superior, com disponibilidade para reuniões periódicas e atividades 

vinculados aos projetos da Clínica. 

2. Inscrições: As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 12 a 19 de março pelo 

preenchimento do formulário do GoogleForms (clique aqui). 

3. Processo seletivo: os candidatos que forem selecionados receberão a confirmação do 

resultado por e-mail no dia 21 de março, deverão comparecer à entrevista a ser realizada no dia 23 

de março de 2018, às 8:30 horas no NPJ (Praça Santos Andrade, nº 50, Térreo, Centro, Curitiba/PR 

– CEP: 80.020-300; Telefone: 41- 3310-2733), munidos do histórico escolar com IRA. 

4. Número de vagas: 10 vagas. 

https://goo.gl/forms/5yhb4JoLSCeRPhXx2
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5. Locais de encontros: serão realizados nas dependências da Universidade Federal do 

Paraná, todas as sextas-feiras. 

  

Curitiba, 12 de março de 2018. 

 

Prof. Dr. Sidnei Machado 

Coordenador do Projeto 


