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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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SETOR DE CIÊNCIAS JURÍCIAS 
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EDITAL Nº 03/2019 – NPJ  

 PROJETO DE EXTENSÃO – OBSERVATÓRIO PARA A LIBERDADE 

SINDICAL NO PARANÁ 

 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/SCJ publiciza, nos termos da RESOLUÇÃO 

72/11 do CEPE, a abertura de processo seletivo para estudantes matriculados 

em disciplinas do NPJ, contando com 15 vagas junto ao Projeto de Extensão 

“OBSERVATÓRIO PARA A LIBERDADE SINDICAL NO PARANÁ”. As 

atividades a serem desenvolvidas no projeto extensionista objetivam dar 

concretude ao Observatório para a Liberdade Sindical no Paraná, tendo por 

missão primordial a execução de atividades extensionistas na área de 

direitos humanos, em particular no campo das garantias individuais e 

coletivas dos trabalhadores, com o monitoramento de práticas 

antissindicais no âmbito do PROMO 003986.2017.09.000/7 em trâmite no 

Ministério Público do Trabalho da 9ª. região. Para tanto, desenvolverá 

iniciativas de investigação de forma dialógica e interinstitucional com 

entes sindicais e Ministério Público do Trabalho da 9ª. região/MPT. 

 

Inscrições: No período entre 09 e 10 de outubro de 2019, através do e-mail: 

observatoriols2019@gmail.com, informar no assunto “Laboratório para a 

Liberdade Sindical no Paraná”, no corpo do e-mail deve constar: nome, GRR, e-

mail, curso, ano/período, turno, celular. 

1. Requisitos: Estar regularmente matriculado em disciplinas vinculadas ao 

Núcleo de Prática Jurídica do SCJ/UFPR, os casos excepcionais serão 

deliberados pelo professor. 

2. Entrevistas: os interessados devem comparecer à entrevista a ser 

realizada no dia 11 de outubro de 2019 às 11:00 horas no NPJ; 

3. Número de vagas: 15 vagas. 

4. Locais de encontros: preferencialmente nas dependências do Núcleo de 

Prática Jurídica, no Instituto Edésio Passos e na sede do Ministério 

Público do Trabalho da 9ª Região, em períodos a serem ajustados com a 

turma. 
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4. Bolsas: todas as vagas são, a princípio, para participação voluntária, sendo a 

seleção pertinente à bolsa realizada em momento oportuno, dentre os inscritos 

por meio deste Edital, de acordo com cronograma do Núcleo de Prática Jurídica 

da UFPR.  

5. Resultado esperado: produção de relatórios e estudos de monitoramento 

junto aos dados existentes no PROMO 003986.2017.09.000/7, voltado ao MPT 

e ao movimento sindical paranaense abordando a natureza, conteúdo e alcance 

das formas político-jurídicas de violações à liberdade sindical no Estado do 

Paraná. 

 

Curitiba, 07 de outubro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Sandro Lunard Nicoladeli 

Coordenador do Projeto de Extensão: Observatório para a Liberdade Sindical 

no Paraná 
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