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Edital 006/2018 de Convite à Participação no Grupo de Pesquisa em 
Direitos Humanos 

 
O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições legais, 
estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de membros, 
assessores jurídicos e estagiários de pós-graduação no GRUPO PESQUISA EM DIREITOS 
HUMANOS, que iniciará suas atividades a partir de 06 de agosto de 2018. 
 

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa 
Discussão vertical de temas de direitos humanos, visando a qualificação e o 
aprofundamento em questões sensíveis dessa área, a partir de abordagem científica. 
Objetiva-se, com isso, a preparação de quadros interessados numa vertente acadêmica 
do tema.  
 
Do Coordenador do Grupo de Pesquisa 
Os estudos serão coordenados pelo Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP) de Proteção aos Direitos 
Humanos, Olympio de Sá Sotto Maior Neto. 
 
Da Metodologia 
O Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos se desenvolverá, a princípio, no formato 
híbrido, composto de encontros mensais às segundas-feiras, a partir de 06 de julho de 
2018, e de registro e disponibilização de material no CEAF/Virtual (ambiente virtual de 
aprendizagem). 
 
Cada encontro mensal contará com uma etapa preparatória, no CEAF/Virtual, na qual 
será disponibilizado 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. 
 
Os encontros serão gravados, para disponibilização futura, no CEAF/Virtual, aos 
participantes inscritos. 
 
A cada encontro será escolhido um relator, que deverá produzir relato de uma página, 
o qual deverá ser validado por todos no encontro posterior. 
 
Após o final de cada encontro será disponibilizado material de estudo para o debate do 
encontro próximo. 
 
Os temas dos primeiros quatro encontros, respectivamente, serão: 
 

• 1º Encontro: Aspectos Gerais dos Direitos Humanos. 
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• 2º Encontro: Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Ministério Público 
Estadual.  

• 3º Encontro: Os Conselhos Sociais como Plataforma de Implementação dos 
Direitos Humanos. 

• 4º Encontro: Direitos Humanos e Litígio Estratégico Internacional: a Atuação do 
Ministério Público Estadual. 

 
Do Público 
Membros, servidores (efetivos e comissionados) e estagiários de pós-graduação do 
MP-PR. Os estagiários de graduação poderão participar do grupo como ouvintes.  
 
Ter disponibilidade para encontros mensais, às segundas-feiras, das 09h às 11h, a 
partir de 06 de agosto 2018. 
 
Das Vagas 
Serão disponibilizadas no total 20 (vinte) vagas de frequência presencial, sem limitação 
ao número de participantes a distância, a serem preenchidas na proporção de 15 
(quinze) membros para 05 (cinco) assessores jurídicos e estagiários de pós-graduação. 
 
Não alcançado o número de membros supramencionado, as vagas restantes serão 
destinadas aos assessores jurídicos que constarem em lista reserva. 
 
Alcançado o número de vinte inscritos, os demais candidatos formarão um cadastro de 
reserva, para eventuais vagas que venham a surgir. 
 
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 01 a 29 de junho por meio do Link: 
https://goo.gl/forms/Dh3y4Rov7mFHpBXY2 
 
Da Seleção dos Pesquisadores 
 

A seleção dos candidatos será realizada mediante: 
 

1. Preenchimento do formulário de inscrição; 
2. Carta de intenções (exposição dos motivos para participar do grupo de 

pesquisa, em até duas páginas). 

Da Publicação do Resultado 

A lista dos pesquisadores selecionados será divulgada na página do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a partir do dia 23 de julho de 2018. 
 

https://goo.gl/forms/Dh3y4Rov7mFHpBXY2

