EDITAL Nº 0010/2021 – NEDDIJ UNESPAR
Processo Seletivo para Bolsistas - Convênio Vigência 2019 -2021
Unidade Gestora do Fundo Paraná
Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ)
Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR Campus Paranavaí

A Coordenadora do NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR Campus Paranavaí, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES e considerando o Termo de Convênio 11/05, Decreto Estadual nº
6732/2006, a Lei Estadual nº 16643/2010, o Edital nº 001/2019, da Superintendência Geral de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI.

TORNA PÚBLICA a seleção de Estudante de Graduação em Direito
para atuar no NEDDIJ - NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS
DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE da UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR Campus Paranavaí, Convênio
Vigência 2019-21.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Art. 1º - O presente edital tem como objetivo o preenchimento imediato da seguinte vaga:
I. 01 (um) Estudante de Graduação em Direito,

2. QUANTO ÀS VAGAS PARA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM DIREITO:
Art. 2º - O/a Estudante de Graduação em Direito (aprovado(a) e classificado(a) para a vaga
prevista neste Edital desempenhará suas funções cumprindo carga horária diária de 04 (quatro)
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horas e semanal de 20 (trinta) horas de atividades, recebendo bolsa no valor de R$ R$ 745,00
(setecentos e quarenta e cinco reais) mensais.
Art. 3º - O/A Bolsista Estudante de Graduação do Curso de Direito desenvolverá suas
atividades na área jurídica, colaborando na realização das seguintes tarefas:
I - Suporte operacional aos profissionais de Direito e auxílio na realização das atividades
correlatas, inerentes ao projeto e de menor complexidade;
II - Promover trabalhos de pesquisa doutrinária e jurisprudencial e análise de processos
judiciais e administrativos, auxiliando na elaboração de peças jurídicas;
III – Contribuir no atendimento e orientação à população do Núcleo e, quando
necessário, na triagem e cadastramento dos mesmos;
IV – Realização de estudos teóricos e práticos, assim como, na produção, apresentação
e publicação de trabalhos relacionados à área de atuação do Núcleo;
V – Participação em reuniões, projetos específicos e eventos diversos relacionados ao
Núcleo;
VI – Participação em todas as atividades de natureza jurídica e administrativa
estabelecidas pelos Advogados/as, Coordenadora e/ou Professores Orientadores e de
Apoio do Projeto, contribuindo no trabalho inter e multidisciplinar.
Art. 4º - Poderá inscrever-se no processo de seleção à vaga de Bolsista Estudante de
Graduação o/a candidato/a que preencher os seguintes requisitos:
I – Estar matriculado/a e frequentando regularmente curso de graduação oferecido por
instituição de ensino superior do Paraná;
II - Não possuir outro vínculo empregatício ou receber qualquer outro tipo de bolsa;
III - Ter conhecimento básico em informática.
Art. 5º - São documentos exigidos para a inscrição:
I – Preenchimento de requerimento de inscrição (ANEXO I), anexando cópia dos
seguintes documentos:
a. Certidão, ou equivalente, da instituição de ensino em que está matriculado;
b. Histórico Escolar Parcial dos anos cursados no Ensino Superior (sistema
acadêmico);
c. Carteira de Identidade (RG);
d. CPF;
e. Comprovante de residência atualizado;
f. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado e acompanhado dos
documentos comprobatórios.
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3. DAS INSCRIÇÕES
Art. 6º - As inscrições deverão ser efetuadas somente por envio de e-mail para o

endereço eletrônico: selecaoneddijunespar@gmail.com, com o título do e-mail “Processo
de Seleção NEDDIJ 0010/2021”, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021, mediante
apresentação da documentação exigida.
Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição.
Art. 7º - O edital de homologação das inscrições será publicado no site da UNESPAR
Campus Paranavaí no endereço www.unespar.edu.br, na data de 16/06/2021.
4. DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
Art. 8º – O/A candidato/a Estudante de Graduação em Direito cuja inscrição seja
homologada participará de processo seletivo, que consistirá nos itens abaixo descritos, com caráter
classificatório:
I – Carta de Intenções (0 a 10 pontos);
II – Análise de Curriculum Lattes (0 a 10 pontos);
III – Entrevista individual on line (0 a 10 pontos).
§1º - As instruções relativas à Carta de Intenções estão disponíveis no ANEXO II deste Edital
para Estudantes de Graduação em Direito.
Art. 9º – O Curriculum Lattes deverá ser entregue em formato de PDF no ato da
inscrição, via e-mail eletrônico juntamente com o formulário de inscrição devidamente
preenchido e assinado.
§1º: O/a candidato/a que apresentar outro tipo de currículo que não o da Plataforma Lattes
ou apresentar o currículo em outro formato, poderá ser automaticamente desclassificado.
§2º O/a candidato/a que não apresentar os documentos comprobatórios das informações
contidas no Curriculum Lattes apresentado, automaticamente será desclassificado.
Art. 9º – Para análise do Curriculum Lattes, serão priorizados candidatos/as que possuem:
I – Publicações de produções científicas na área de criança e adolescente;
II - Experiência profissional comprovada e recente na área da infância e juventude;
III - Estágio comprovado na área de criança e adolescente;
IV – Participação em projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão na área infanto-juvenil;
UNESPAR - Campus Paranavaí
Av. Gabriel Esperidião – s/nº - Caixa Postal 306 – CEP 87.703-000 – Paranavaí/PR
Fone: (44) 9 9989-3162 ou (44) 9 9929-1355
E-mail: neddij.unesparparanavai@gmail.com/Facebook: Neddij Unespar Paranavaí/Instagram: @neddij.unesparparanavai

VI – Participação em diversos eventos na área da infância e juventude.
Art. 10º – Será convocado para a entrevista o/a candidato/a que tiver sua inscrição
homologada. A ordem para a realização das entrevistas estará disponibilizada juntamente com o
edital de homologação das inscrições.
Art. 11º – As informações referentes à data, horário e local onde serão realizadas as
entrevistas estão descritas abaixo:

Data

Local

Horário

17 e 18/06/2021

On line

A ser definido, no período
matutino e vespertino

§1º - O/a candidato/a receberá o link da plataforma meet para a entrevista 15 (trinta) minutos
antes do horário agendado.
§2º - A ausência nos horários previstos acarretará a imediata eliminação do/a candidato/a
do processo seletivo.
§3º – As entrevistas serão gravadas.
5. DO RESULTADO FINAL
Art. 12º - O candidato que não obtiver a nota final igual ou superior a 7,0 estará
automaticamente desclassificado.
Art. 13º- Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que tiver maior idade.
Art. 14º - A relação dos candidatos aprovados será oportunamente divulgada por meio de
edital publicado no sítio da UNESPAR Campus Paranavaí, www.unespar.edu.br, a partir do dia
22/06/2021.
Art. 15º – Este edital terá validade de 03 (três) meses, podendo ser prorrogável mediante a
prorrogação do convênio, ficando a critério da Coordenação.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18º. O início das atividades do NEDDIJ/Campus Paranavaí, bem como a
convocação e assinatura dos Termos de Compromisso, ficam condicionados à aprovação
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do projeto para a próxima etapa e a efetiva celebração do Termo de Cooperação e/ou Termo
de Convênio entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR Campus Paranavaí – PR..
Art. 10º. A prorrogação das atividades está condicionada a efetiva renovação do Termo de
Cooperação entre a SETI e a Universidade.

Paranavaí – PR, 07 de junho de 2021.
Publique-se.

Profª. Dra. Rosangela Trabuco Malvestio da Silva
Coordenadora do NEDDIJ
UNESPAR Campus Paranavaí
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ANEXO I
Edital 0010/2021 - NEDDIJ UNESPAR PARANAVAI
Formulário de Inscrição
SITUAÇÃO DO CANDIDATO:
(

) PROFISSIONAL RECÉM-FORMADO EM:

(

) DIREITO

(

) GRADUANDO EM:

(

) DIREITO

(

) SERVIÇO SOCIAL

(

) SERVIÇO SOCIAL

(

) PSICOLOGIA

(

) PEDAGOGIA

Nome:
Data de nascimento: _____/_______/_______
Gênero: (

) Masculino

(

) Feminino

RG:

Idade: ______________
Estado Civil:
CPF:

Endereço Residencial: (logradouro/número/bairro/CEP:
Município:

Estado:

Telef one(s):

E-mail:

Situação:
( ) Graduando/a – ano ou semestre que f requenta:
( ) Prof issional Recém Formado de Nível Superior – data de colação de grau:
Período do Curso: (
(

) Vespertino (

) Matutino
) Noturno

Instituição: (

) UNESPAR

( ) Outra: ______________________

Assumo inteira responsabilidade pelas inf ormações contidas neste f ormulário, sob as penas da lei.
Paranavaí-PR, ____ de ________________ de 2021.
_________________________
Ass. Requerente/Procurador
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Edital 0010/2021 - NEDDIJ UNESPAR PARANAVAI

Instruções para Carta de Intenções - bolsista de graduação em Direito

A Carta de Intenções deverá ser escrita em até 3 laudas, com espaçamento entre linhas de
1,5 e fonte Times New Roman 12, dividido nas seguintes seções:

a) Seção 1: Descrição da trajetória acadêmica do candidato (caso tenha profissional);

b) Seção 2: Justificativa do interesse pela bolsa do NEDDIJ indicando possíveis
contribuições para o seu exercício profissional;

c) Seção 3: Proposição de sua contribuição ao projeto NEDDIJ caso venha a ser
selecionado.
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ANEXO III
Edital 0010/2021 - NEDDIJ UNESPAR PARANAVAI

Comissão de Seleção

Coordenadora:
Profª Dra. Rosangela Trabuco Malvestio da Silva

Comissão:
Prof. Me. Lucilio da Silva
Profª. Dra. Keila Pinna Valensuela
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