
 Edital 008/2018
Convite à Partiiiaaço no Gruio de Pesquisa em Direitos da Infâniia,

Adolesiêniia e Eduiaaço

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuiições legais:
Estabelece  o  presente  edital  com  instruições  destnadas  à  partcipaição  de  novos
membros e assessores jurídicos no GRUPO DE PESQUISA EM DIREITOS DA INFÂNCIA,
ADOLESCÊNCIA E EDUCAÇÃO.

Do Objetvo do Gruio de Pesquisa
Discussão  de  temas  relatvos  à  infância  e  adolescência  e  educaição  em  sua
integralidade  e  complexidades,  visando  a  qualifcaição  e  o  aprofundamento  em
questões  próprias  desse  tempo  humano  e  suas  implicaições  no  mundo
contemporâneo, a partr de abordagem cientfca multprofssional.

Do Coordenador do Gruio de Pesquisa
Os estudos serão coordenados pela Procuradora de Justiça, Coordenadora do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias da Crianiça, Adolescente e Educaição -  CAOPCAE
Dra. Michele Rocio Maia Zardo e pela Promotora de Justiça Dra. Luciana Linero, com
apoio técnico e operacional das Assessoras Angela Mendoniça e Mirella Manent.

Da Metodologia
O Grupo de Pesquisa se desenvolverá, a princípio, no formato híbrido, composto de
encontros mensais  às segundas -feiras das 9h às 11h, a partr de outubro de 2018, e
de  registro  e  disponibilizaição  de  material  no  CEAF/Virtual  (ambiente  virtual  de
aprendizagem).

Cada encontro mensal é precedido de uma etapa preparatória,  no CEAF Virtual, na
qual é disponibilizada o material para leitura.

No decorrer do encontro, realizado no formato de Webconferência, é oportunizada a
realizaição de perguntas, tanto pelos partcipantes presenciais quanto por aqueles que
se encontram fora da capital.

Os  encontros  serão  gravados,  para  disponibilizaição  futura,  no  CEAF  Virtual,  aos
partcipantes 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 fnal  de  cada
encontro será disponibilizado material de estudo para o debate do encontro próximo.
Os temas dos primeiros quatro encontros, respectvamente, serão:
• 1º Encontro: Aspectos Gerais da Infância e Adolescência e contemporaneidade.
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• 2º Encontro: Desafos da Inclusão na atualidade - Crianiças e adolescentes neste
contexto (socioeducaição, pessoas com defciência, acolhimentos etc.)

• 3º Encontro: Conhecendo as defciências e suas singularidades
• 4º Encontro: O MPPR e seu campo de atuaição frente a inclusão de crianiças e

adolescentes: O que fazer?

Do Públiio
Membros e servidores (assessores jurídicos)  e estagiários de pós-graduaição do MP-
PR.

Ter disponibilidade para encontros mensais, às segundas-feiras, das 9h00 às 11h da
manhã, nas seguintes datas:
• 1º Encontro: 22 de outubro de 2018;
• 2º Encontro: 19 de novembro de 2018;
• 3º Encontro: 2019 em data a ser agendada;
• 4º Encontro: 2019 em data a ser agendada.

Das Vagas
Serão disponibilizadas no total 20 (vinte) vagas de frequência presencial, sem limitaição
ao  número de partcipantes  a  distância,  a  serem preenchidas  na  proporição de 15
(quinze) membros para 05 (cinco) assessores jurídicos e estagiários de pós-graduaição.

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

Alcaniçado  o  número  de  20  (vinte)  inscritos,  os  demais  candidatos  formarão  um
cadastro de reserva, para eventuais vagas que venham a surgir.

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

Da Insiriaço iara Partiiiaaço
Serão realizadas no período de 17 de setembro a 04 de outubro de 2018 por meio do
Link: 

Da Seleaço dos Pesquisadores

A seleição dos candidatos será realizada mediante:
• Preenchimento do formulário de inscriição;
• Carta  de  Intenições  (exposiição  de  motvos  para  partcipar  do  Grupo  de

Pesquisa, em até duas páginas).

Da Publiiaaço do Resultado
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A lista dos pesquisadores selecionados será divulgada na página do Centro de Estudos
e Aperfeiiçoamento Funcional a partr do dia 15 de outubro de 2018.
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