
 Edital 003/2017
Convite à Participação no Grupo de Pesquisa em Direito Processual Civil

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições legais:

Estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de membros e
assessores jurídicos no GRUPO DE PESQUISA EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL que terá
início a partir de 31 de agosto de 2017.

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa
Discussão vertical  de  temas em Direito Processual  Civil,  visando a  qualificação e  o
aprofundamento  em  questões  sensíveis  desta  área,  a  partir  de  uma  abordagem
científica, notadamente em face das inovações trazidas pelo CPC/15.

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa
Os  estudos  serão  coordenados  pelo  Promotor  de  Justiça  Professor  Doutor  Mauro
Sérgio Rocha.

Da Metodologia
O Grupo de Pesquisa em Direito Processual Civil será realizado, a princípio, no formato
híbrido, composto de encontros mensais às quintas-feiras, a partir de 31 de agosto de
2017, e de registro e disponibilização de material no CEAF/Virtual (ambiente virtual de
aprendizagem).

Cada encontro mensal será precedido de uma etapa preparatória, no CEAF/Virtual, na
qual será disponibilizado o material para leitura.

No decorrer  do  encontro,  que será  realizado no formato de Webconferência,  será
oportunizada a realização de perguntas, tanto pelos participantes presenciais quanto
por aqueles que se encontram fora da capital, desde que devidamente inscritos.

A metodologia do Grupo de Pesquisa, com os temas e o cronograma respectivo, serão
explicados pela Coordenação no primeiro encontro (31 de agosto de 2017).

Os  encontros  serão  gravados,  para  disponibilização  futura  no  CEAF/Virtual  aos
participantes fora da capital.

Os temas dos primeiros dois encontros, respectivamente, serão:
 1º Encontro: Aspectos Gerais do CPC/15.
 2º Encontro: Normas Fundamentais de Direito Processual Civil.

Do Público
Membros e servidores (assessores jurídicos) do MP-PR.
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Ter disponibilidade para encontros mensais, às quintas-feiras, das 9h00 às 10h30 da
manhã, a partir de 31 de agosto de 2017.

Das Vagas
Serão disponibilizadas no total  15 (quinze) vagas de frequência presencial,  a serem
preenchidas na proporção de 10 (dez) membros para 5 (cinco) assessores jurídicos.

Não  alcançado  o número de membros supramencionado,  as  vagas  restantes  serão
destinadas aos assessores jurídicos que constarem em lista reserva.

Alcançado  o  número  de  15  (quinze)  inscritos,  os  demais  candidatos  formarão  um
cadastro de reserva, para eventuais vagas que venham a surgir.

Importante! Perderá a vaga aquele que deixar de comparecer ao encontro sem motivo
devidamente justificado, oportunidade na qual será chamado o próximo interessado
constante da lista reserva.

Da Inscrição para Participação

Serão realizadas no período de 24 de julho a 11 de agosto de 2017 por meio do Link:
https://goo.gl/forms/jT2pnxSnKoMIR8ry1

Da Seleção dos Pesquisadores

A  seleção  dos  candidatos  será  realizada  mediante  preenchimento  do
formulário de inscrição.

Da Publicação do Resultado

A lista dos pesquisadores selecionados será divulgada na página do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a partir do dia 17 de agosto de 2017.
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