
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – ESMP-PR

EDITAL ESMP-PR Nº 07/2022 - RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL DE CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO 2º CICLO DO GRUPO DE ESTUDOS E

PESQUISA DO SERVIÇO SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

– GEPSS-MPPR

O Promotor de Justiça e Coordenador da Escola Superior do Ministério Público do

Estado do Paraná, Eduardo Augusto Salomão Cambi, conjuntamente com o Procurador

de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Técnico à Execução, Bruno Sérgio Galati, a

Procuradora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Justiça de Assistência Social e da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento

ao Público, Mônica Louise de Azevedo, e o Procurador de Justiça Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos

Humanos, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, no uso de suas atribuições legais,

estabelecem o presente edital com instruções destinadas à participação de

servidoras(es) Assistentes Sociais e estagiárias(os) de Serviço Social no Grupo de

Estudos e Pesquisa do Serviço Social do Ministério Público do Estado do Paraná -

GEPSS-MPPR, 2° Ciclo – 2022, destinado à produção de conhecimento

técnico-científico, potencializando o exercício profissional competente e crítico da/o

assistente social no planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas, no

período compreendido entre março e novembro de 2022.

1. Do Objetivo do GEPSS-MPPR

a. O primeiro ciclo do GEPSS-MPPR abordou, de forma introdutória, conceitos

que se constituem como chave analítica no processo de trabalho da/o

assistente social no Ministério Público: concepção filosófica de Estado,

sistema de proteção social brasileira, o trabalho intersetorial das políticas

públicas, elementos que permitem a avaliação e o monitoramento de

políticas públicas, sobretudo, políticas sociais públicas que materializam

direitos sociais da população mais vulnerável.

b. Diante deste ponto de partida, a intencionalidade do GEPSS-MPPR [2º ciclo]



tem o objetivo geral de aprimorar os instrumentos técnico-operativos do

exercício profissional da/o assistente social no cotidiano de trabalho no

MPPR.

c. Este objetivo contribui para qualificar a intervenção das/os assistentes sociais

nas diversas áreas de atuação do MPPR, alinhar a compreensão das

expressões da questão social, das demandas institucionais e sociais, de

modo a alinhar a compreensão crítica da questão social e sua forma de

enfrentamento a partir das políticas sociais.

d. Como produtos do grupo de pesquisa, e para consolidar os debates do

grupo, propõe-se a produção de enunciados e/ou papers/artigos e/ou

documentos referenciais para a atuação profissional.

2. Da Coordenação do GEPSS-MPPR

a. Os estudos serão coordenados de forma compartilhada entre o Centro de

Apoio Técnico à Execução – CAEx (setor de Serviço Social e Pedagogia),

a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público

(CPEAP), o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Assistência Social (CAOPAS) e o Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos (CAOPJDH).

b. Com intuito de materializar os encontros do GEPSS-MPPR, a cada semestre

haverá a indicação de um(a) facilitador(a), assistente social dentre os(as)

participantes do grupo, que ficará com a responsabilidade de encaminhar as

questões administrativas e de organização logística para a realização dos

encontros. Esse(a) facilitador(a) será indicado(a) pelo grupo dos(as)

assistentes sociais no primeiro encontro de 2022 do GEPSS-MPPR. Ele(a)

será a referência para a Escola Superior e na organização administrativa do

grupo.

3. Da Metodologia

a. O GEPSS-MPPR adotará a metodologia de encontros virtuais, com

periodicidade mensal, valendo-se da ferramenta Google Meet para viabilizar

a participação de profissionais lotados nas diferentes regiões do Estado do

Paraná, notadamente nas 18 Unidades Regionais de Atendimento Técnico -



URATES e em outros setores do MPPR que contam com a lotação de

assistentes sociais.

b. Ao longo do ano, serão realizados 06 (seis) encontros, na primeira

segunda-feira de cada mês, sendo o primeiro dia 04/04/2022 e o último

03/10/2022. Cada encontro acontecerá das 14h às 17h.

c. Os textos de referência de cada encontro serão disponibilizados na

plataforma virtual da Escola Superior do Ministério Público do Estado do

Paraná, com antecedência mínima de 10 dias, com a finalidade de viabilizar

elementos que permitam ao profissional aprofundamento e preparação para

os encontros.

d. As/os debatedoras/es de cada encontro serão responsáveis pela condução

dos temas, expondo os conteúdos, facilitando os debates e ponderações

feitas pelo grupo e, ainda, por realizar a entrega de um resumo expandido

(uma lauda) dos principais pontos do conteúdo apresentado no prazo de uma

semana após o encontro.

e. Visando o aprofundamento do tema, e mediante acordo com a Escola

Superior, serão convidadas pessoas de referência para exposição preliminar

e discussão do conteúdo. No caso de encontros em que haja debatedoras/es

convidadas/os, o grupo terá uma pessoa responsável pela relatoria do

resumo expandido.

f. Poderão ser utilizadas diferentes dinâmicas de condução dos encontros a

critério das/os debatedoras/es, ou ainda da necessidade do grupo.

g. O grupo fará encontro final no mês de novembro para organização dos

resumos expandidos de cada encontro, de forma a produzir documento final

em formato de paper.

4. Do Calendário e Conteúdo Programático

O conteúdo programático dos encontros está estruturado a partir de dois módulos, com

temas conforme segue:

a. Encontro de validação do planejamento - DATA: 07/03/2022

i. Objetivo: validar o edital, a organização didática dos temas, os

objetivos e material a ser produzido, bem como as responsabilidades

de relatoria e elaboração de documentos.



b. Módulo I - 1º Encontro - DATA: 25/04/2022

Horário: das 13h30 às 16h30

i. Tema - O financiamento das políticas públicas e o papel do fundo

público: elementos para a garantia de direitos.

ii. Aspectos a serem abordados: fundo público e orçamento público na

materialização das políticas sociais públicas; reflexões críticas sobre

dívida pública e auditoria cidadã.

iii. Objetivos: compreender de forma crítica o orçamento público na

materialização das políticas sociais.

c. Módulo I - 2º Encontro - DATA: 02/05/2022

Horário: das 13h30 às 16h30

i. Tema: O financiamento das políticas públicas e o papel do fundo público:

elementos para a garantia de direitos.

ii. Aspectos a serem abordados: acompanhamento dos impactos, para

além da pandemia, da restrição/ perda de direitos para a população e

para políticas sociais; crítica à “reserva do possível” - “todo direito tem

um custo”; o mínimo existencial - à dignidade individual; a exigência

de prestação do Estado e o custo para a sociedade, inclusive da não

execução dos direitos sociais/coletivos; “ditadura do caixa vazio”.

iii. Objetivos: Relacionar o contexto social, econômico e político com os

impactos sofridos nos direitos historicamente conquistados pela

população e pelos trabalhadores de políticas públicas.

d. Módulo I - 3º Encontro - DATA: 06/06/2022

Horário: das 14h às 17h

i. Tema: Os desafios do exercício do controle social em tempos de

desidratação das políticas sociais.

ii. Aspectos a serem abordados: movimentos sociais, conselhos de

direitos, órgãos representativos e a relação de articulação com o MP,

na elaboração, execução e avaliação de políticas públicas.



iii. Objetivos: aprofundar o conceito de controle social e de participação

popular na elaboração, execução e acompanhamento de políticas

públicas.

e. Módulo II - 4º Encontro - DATA: 01/08/2022

Horário: das 14h às 17h

i. Tema - O mundo do trabalho e seu rebatimento no exercício

profissional da/o assistente social. (Convidada - Silvia Tejadas)

ii. Aspectos a serem abordados: o contexto do mundo do trabalho:

uberização, precariado, terceirização, privatização do Estado.

iii. Objetivos: Compreender a nova morfologia do mundo do trabalho

como elemento fundante na oferta das políticas sociais.

f. Módulo II - 5º Encontro - DATA: 05/09/2022

Horário: das 14h às 17h

i. Tema: O mundo do trabalho e seu rebatimento no exercício

profissional da/o assistente social.

ii. Aspectos a serem abordados: a esfera do mundo do trabalho e os

desafios identificados no contexto social, econômico e político para a

prática profissional (sigilo e trabalho remoto; precarização; condições

éticas e técnicas).

iii. Objetivos: refletir sobre os desafios impostos para o Serviço Social do

Ministério Público.

g. Módulo II - 6º Encontro – DATA: 03/10/2022

Horário: das 14h às 17h

i. Tema: As particularidades do exercício profissional no MPPR e a

dimensão ético-política profissional.

ii. Aspectos a serem abordados:

- a centralidade da requisição institucional no produto (produção

técnica/estudo social) como tônica da nova morfologia do

mundo do trabalho;



- o que diz o CFESS - o assistente social em cada um dos

órgãos do sistema de justiça, análise das atribuições

apontadas pelo CFESS, avaliar a atuação do ss no MP em

relação às políticas sociais e redes de atendimento e à revisão

das atribuições e possibilidades de atuação no MP;

- como utilizar os fundamentos em cada uma das atividades

previstas na carta de serviços do caex, e nas atividades em

centro de apoio, e seu diálogo com projeto profissional;

- debate sobre as atribuições das/dos profissionais do SS no

MP.

iii. Objetivos: refletir sobre as mudanças no mundo do trabalho e as

mediações necessárias no exercício profissional da assistente social

no Ministério Público.

h. Encontro de organização da produção escrita - DATA: 07/11/2022

Horário: das 14h às 17h

i. Objetivos:

- resgatar os resumos expandidos de cada encontro;

- avaliar pontos principais e eventuais conteúdos a

complementar;

- definir roteiro de escrita a partir das contribuições;

- estabelecer responsabilidades pela sistematização dos

conteúdos a partir do roteiro.

5. Do Público

a. O GEPSS-MPPR tem como público-alvo os profissionais Assistentes Sociais

e estagiários acadêmicos de Serviço Social atuantes no Ministério Público do

Estado do Paraná.

6. Da Certificação

a. O Grupo de Pesquisa possui, para fins de certificação, a carga horária

básica de 32 horas, destinadas à participação nos encontros e à etapa

preparatória (leitura dos materiais). Aos pesquisadores que dispuserem-se



à realização de trabalhos escritos, serão acrescidas à carga horária básica

mais 4 horas por produção feita, no limite de até 32 horas adicionais.

b. Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o

registro de presença em cada encontro, via login no link de acesso à

transmissão bem como participação nas atividades propostas.

c. Em caso de ausência nos encontros, o pesquisador deverá encaminhar

justificativa a ser anexada em seu registro de presença em até 30 (trinta)

dias após a realização do encontro e assistir o vídeo do encontro em que

não esteve presente. Para as situações não justificadas, será registrada a

ausência que poderá incorrer na não obtenção da certificação final, caso

não seja atendido o critério do item “d” da seção 6 do presente edital.

d. Os certificados serão concedidos ao final do segundo ciclo do grupo de

pesquisa (ao final do ano de 2022) aos pesquisadores que participarem

de, no mínimo, 75% dos encontros.

e. Terão direito à certificação da carga horária relativa à realização das

produções escritas os pesquisadores que efetivamente participarem da

elaboração de tais produções, como autores de artigos, relatores e demais

integrantes do grupo responsáveis pela elaboração dos relatórios e

sintetização dos enunciados.

7. Das vagas

a. Como o Grupo será realizado exclusivamente via online, será ofertado o

número de vagas que atenda a todo quadro de servidores assistentes sociais

e  estagiários de Serviço Social do Ministério Público do Estado do Paraná.

8. Da inscrição para participação

a. Serão realizadas no período de 17 de março a 8 de abril de 2022, por meio

do link: https://forms.gle/ejvfx5M5U5xje4779

9. Da seleção das/os pesquisadoras/es

a. A seleção das/os pesquisadoras/es será realizada mediante:

i. preenchimento do formulário virtual de inscrição e

ii. encaminhamento digital de carta de intenções (de até uma página),

https://forms.gle/ejvfx5M5U5xje4779


no próprio formulário, contendo a exposição dos motivos para

participar do grupo de pesquisa e compromisso de disponibilidade de

participar no dia da semana indicado, com frequência de um

encontro por mês.

10. Da publicação do resultado

a. A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola

Superior, a partir de 15 de abril de 2022.

Curitiba, 17 de março de 2022.

EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI
Promotor de Justiça

Coordenador da Escola Superior do MPPR

BRUNO SÉRGIO GALATI

Procurador de Justiça

Coordenador CAEx

MÔNICA LOUISE DE AZEVEDO
Procuradora de Justiça
Coordenadora  CPEAP

Coordenadora  CAOPAS

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador de Justiça

Coordenador CAOPDH


