
Edital de Convite à Participação no Grupo de Pesquisas em Direitos da Infância,
Adolescência e Educação

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

estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de membros,

servidores e estagiários no Grupo de Pesquisa em Direitos da Infância, Adolescência e

Educação para o ano de 2021, destinado a produção de conhecimento jurídico-científico

para subsídio a prática ministerial.

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa

Criado com o objetivo de debater temas relativos à Infância, Adolescência e Educação em

sua integralidade e complexidades e visando a qualificação e aprofundamento das questões

próprias desse tempo humano e suas implicações no mundo contemporâneo, numa

abordagem científica multiprofissional.

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa

Os encontros serão coordenados pela Promotora de Justiça Luciana Linero.

Da Metodologia

Neste ano de 2021, o Grupo de Pesquisa irá se dedicar a dois grandes temas dentro

da área da Criança, Adolescente e Educação, com (03) três encontros semestrais para

discutir cada temática.

No primeiro semestre, serão 03 (três) encontros relacionados à Educação
(Combate à evasão escolar: desafios e possibilidades).

No segundo semestre, serão 03 (três) encontros relacionados ao Orçamento na
área da Criança e do Adolescentes (Aprofundamento na análise do OCA).

No momento da inscrição, os interessados poderão optar por participar de todos os

(06) seis encontros anuais ou se preferem participar dos (03) três encontros do primeiro ou

do segundo semestre.

Cada encontro ocorrerá das 09h30min às 11h30min, precedido de uma etapa

preparatória, utilizando o “Google Drive” da Escola Superior, na qual será disponibilizado o



material relacionado ao respectivo encontro, com a finalidade de viabilizar uma maior

objetividade dos debates, permitindo igualmente uma sintetização durante as exposições,

em prol das perspectivas práticas que possam ser extraídas de cada tema.

O formato do encontro será virtual, oportunizando-se a intervenção de todos os

inscritos.

Conteúdo Programático:

Os temas previstos para os encontros de 2021, respectivamente, serão:

1º Semestre:
Tema central: EDUCAÇÃO - Combate à evasão escolar: desafios e

possibilidades
● 27/04: A busca ativa como elemento de enfrentamento da evasão escolar

● 24/05: Experiência de trabalho conjunto interinstitucional para o enfrentamento da

evasão escolar - União da Vitória

● 13/07: Como a atuação do MPPR pode contribuir no enfrentamento da evasão

escolar

2º Semestre:
Tema central> Orçamento na área da Criança e do Adolescente (OCA) -
Aprofundamento na análise do OCA

● 17/08:Aprofundamento OCA

● 15/09: Aprofundamento OCA

● 04/10: Aprofundamento OCA

Do Público: procuradores, promotores, servidores e estagiários do MPPR.

Integrantes do MPPR com disponibilidade para encontros, nas datas informadas,

das 09h30 às 11h30.

É esperado dos interessados comprometimento expresso pela frequência nos

encontros, leitura dos materiais preparatórios, apresentação de temas selecionados,

participação nos debates, elaboração de artigos e enunciados, dentre outros, possibilitando



assim estudos de aperfeiçoamento funcional e compartilhamento de conhecimentos e

experiências, constituindo assim um espaço de produção de conhecimento

jurídico-científico, fundamentalmente calcado na prática ministerial.

Da Certificação

O Grupo de Pesquisa possui como carga horária a certificação total de 40 horas -

sendo 20 horas destinadas aos encontros, somadas a 20 horas relativas à etapa

preparatória (leitura dos materiais) e realização das produções escritas.

Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o registro de

presença em cada encontro. A carga horária presente na certificação expressará o total de

encontros efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador.

Das Vagas

Serão disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas a serem preenchidas de forma a

abarcar, preferencialmente, membros do Ministério Público de diversas entrâncias e

unidades com atribuições especializadas.

Os integrantes do grupo de 2020, que participaram presencialmente ou

remotamente de pelo menos 70% das reuniões de tal ano terão preferência sobre os

demais para fins de obtenção de vagas em 2021.

Alcançado o número de 35 (trinta e cinco) inscritos os demais candidatos formarão

um cadastro de reserva, para eventuais vagas que venham a surgir.

Será substituído em sua vaga o integrante que deixar de comparecer ao encontro

sem motivo devidamente justificado, oportunidade na qual será chamado o próximo

interessado constante da lista de reserva, observando-se preferencialmente suas

atribuições atuais.

No caso de não preenchimento do número total de vagas para procuradores,

promotores, as vagas remanescentes serão destinadas aos servidores e estagiários que se

inscreveram no prazo.



Da Inscrição para Participação

No formulário de inscrição, os interessados, poderão inscrever-se em todos os (06)

seis encontros anuais ou optar por participar dos (03) encontros do primeiro ou do segundo

semestre.

Período de 6/04/2021 a 16/04/2021 por meio do link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-1pfAfavy3OtH4_5_Oz8duBZMKTRPZO0sE

q0r59FCccEjg/viewform

Da Seleção dos Pesquisadores

A seleção dos candidatos será realizada mediante:

(i) preenchimento do formulário virtual de inscrição.

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

Da Publicação do Resultado

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola Superior,

a partir de 19 de abril de 2021.

Curitiba, 06 de abril de 2021.

Eduardo Augusto Salomão Cambi

Promotor de Justiça Coordenador da Escola Superior do MPPR
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