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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SECRETARIA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO SETOR 

DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

 

EDITAL  N. 02/2019 – CSE/SCJ 

Seleção de Bolsistas e Voluntários 
Projeto de Extensão: CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS: CIDADES, ESPAÇOS E 

DIREITOS 
 

 
 
O Projeto de Extensão Clínica de Direitos Humanos: Cidades, Espaços e Direitos, sob 
coordenação da Adriana Espindola Correa e Leandro Franklin Gorsdorf, divulga a 
seleção para bolsistas e voluntários de extensão. 

 
 

Título do Projeto CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS: CIDADES, ESPAÇOS 
E DIREITOS 

Coordenador (a) Adriana Espindola Correa/Leandro Franklin Gorsdorf 

Unidade de origem (Depto/Setor)  Núcleo de Prática Jurídica 

Área temática do Programa/ Projeto População em Situação de Rua e Moradia  

Carga horária semanal 12 horas (bolsista)  

Perfil dos voluntários e cursos desejados Serão selecionados alunos e/ou alunas do Direito 

Síntese das atividades a serem 
realizadas pelo bolsista 

Pesquisa teórica e jurisprudencial para elaboração de peças 
processuais para propositura e acompanhamento de ações 
coletivas que tenham por objeto tutela de direitos 
relacionadas ao tema do projeto; 
Atendimento de pessoas em situação de rua, com orientação 
dos professores coordenadores e de defensores públicos 
(DPE/PR); 
Apoio na realização de ações de formação, sensibilização, 
pesquisa e gestão do projeto, tais como: 
- levantar e sistematizar dados; 
- participação em reuniões com Poder Público e Movimentos 
Sociais  
- elaboração de material de difusão do conhecimento; 
- participação em ações diretas de mobilização; 
- apoio na organização de eventos, cursos 
 

Local onde as atividades serão 
desenvolvidas 

Curitiba e todos os demais campus da UFPR 

Inscrições De 27/02/2019 a 18/03/2019 pelo e-mail 
extensaojuridicas@gmail.com  com o envio do link do 
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currículo Lattes e uma carta de interesse de uma lauda.  
Todas a etapas de seleção, com seus respectivos horários e 
locais serão informados mediante e-mail.. 
 

Seleção  Dia 20/03/19 – horário a ser confirmado via e-mail 

Inscrição Enviar e-mail com os seguintes dados: Assunto: Seleção de 
bolsistas e voluntários – Clínica de Direitos Humanos: 
Cidades, Espaços e Direitos; Contendo : a)nome; b) GRR; c) 
turno; d) telefone e endereço de e-mail; e) link do currículo 
lattes; Documentos que acompanham a inscrição: a) carta de 
interesse.  
Endereço de e-mail para envio de inscrição: 
extensaojuridicas@gmail.com 

Resultado O resultado será divulgado até dia 21/03/2019 no site no 
Núcleo de Prática Jurídica/Extensão  

Critérios e procedimentos a serem 
utilizados na seleção 

Entrevista por banca examinadora, análise Lattes (quando 
houver).  

 

 
 

   

 

 

Leandro Franklin Gorsdorf - Coordenador 

Adriana Espindola Correa - Coordenadora  

 


