EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE
PROJETO: Democratizando o Direito Penal Internacional: debates e embates
sobre prática penal internacional - 2ª Edição
Modalidade de Bolsa: Bolsa extensão
Departamento/Curso de Origem: Departamento de Prática Jurídica/Direito
COORDENADOR: RUI CARLO DISSENHA
1. DISCENTES PROVENIENTES DE: Direito
2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (listar quais atividades os/as
discentes irão realizar no projeto)
- Preparação de site do projeto;
- Alimentação de site do projeto com textos e informações;
- Formatação e correção de textos para inserção no site do projeto;
- Preparação de grades de debates orais e divisão de temas;
3. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:
- trabalho à distância (realizado de casa, por meio de computador pessoal);
4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 12 H
SEMANAIS
5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00/MÊS
6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: Junho a agosto (a ser
eventualmente prorrogado, nos termos do edital)
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
- Preencher formulário de inscrição
- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no item 1 do
edital
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra
instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que
exija exclusividade;
- disponibilidade para trabalho com computador pessoal feito de sua própria
casa;

8.FASES DA SELEÇÃO;
- pelo/a aluno/a interessado/a: envio para endereço eletrônico
(ruidissenha.trabalhos@gmail.com) de (i) currículo pessoal com expressa
indicação dos seguintes elementos: nome completo; telefone pessoal; número
de matrícula; link para currículo Lattes; dados bancários; histórico escolar; e (ii)
carta de intenções, em que o acadêmico explica as razões pelas quais quer
fazer parte do projeto e descreve as suas habilidades interessantes ao projeto;
- pelo professor: avaliação de currículo (peso 50%); avaliação de carta de
intenções (peso 50%);
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
- currículo orientado à pesquisa e extensão;
- habilidades com programas de computador e habilidade ou disponibilidade
para aprender a gerir sites na Internet;
- carta de intenções: conteúdo, capacidade de escrita, fundamentação;
10.CALENDÁRIO (especificar as datas de cada etapa de seleção com seus
respectivos dias e horários)
- envio da inscrição e materiais para o professor (exclusivamente pelo e-mail
ruidissenha.trabalhos@gmail.com): até 09/06/2020;
- análise pelo professor: até 11/06/2020;
- inscrição no sistema: até 12/06/2020.
11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
- divulgação dos resultados no dia 11/06/2020, por publicação eletrônica;

