MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍCIAS
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

EDITAL Nº 01/2020 – 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 20 vagas junto ao Projeto de Extensão
“OBSERVATÓRIO PARA A LIBERDADE SINDICAL”.
As atividades a serem desenvolvidas têm por objetivo investigar o sistema
normativo e de controle de normas da Organização Internacional do Trabalho
voltado à proteção da liberdade sindical. As atividades têm por missão classificar
e analisar dados disponíveis, especificamente, no sistema do controle de
normas hospedado no sítio da Organização Internacional do Trabalho. O
referido monitoramento abordará os casos encerrados que envolvem
práticas antissindicais ocorridas no Brasil e denunciadas junto ao âmbito
do Comitê de Liberdade Sindical da OIT.

Inscrições: No período entre 07 a 15/10/2020, através do e-mail:
observatoriols2020@gmail.com, informar no assunto “Laboratório para a
Liberdade Sindical”, 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, virtualmente, no dia 16 de outubro de 2020 às 11:30/12:30
horas Na plataforma do Google Meet: “meet.google.com/pfn-aekz-jdg” ;
3. Número de vagas: 20 vagas.
4. Locais de encontros: os encontros serão virtuais pela plataforma
Google Meet;
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5. 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.
6. Língua estrangeira: O material disponibilizado para consulta no sítio
eletrônico requer o conhecimento da língua inglesa, francesa ou
espanhola
7. Resultado esperado: produção de relatórios de extensão resultante do
monitoramento

de

casos

existentes

no

sítio

eletrônico

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:20030:0::NO:::
com a classificação e natureza jurídica dos casos de antissindicalidade
ocorridos no Brasil e apreciados pelo Comitê de Liberdade Sindical. O
resultado do projeto extensionista será publicizado por meio de
seminários, palestras e publicação voltada à comunidade jurídica em
geral, particularmente aos organismos do sistema de justiça (Justiça do
Trabalho e Ministério Público do Trabalho) e ao movimento sindical
brasileiro.

Curitiba, 01 de outubro de 2020.

Prof. Dr. Sandro Lunard Nicoladeli
Coordenador do Projeto de Extensão: Observatório para a Liberdade Sindical
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