
 
 
 

 
Edital 

 
Convite à participação no Grupo de Estudos e Pesquisa do Serviço Social do 

Ministério Público do Estado do Paraná - GEPSS-MPPR. 
 
Apresentação 

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso de suas            
atribuições legais, estabelece o presente edital com instruções destinadas à          

participação de servidores/as Assistentes Sociais e estagiários/as de Serviço Social          

no Grupo de Estudos e Pesquisa do Serviço Social do Ministério Público do             
Estado do Paraná - GEPSS-MPPR, 1° Ciclo – 2021, destinado à produção de             

conhecimento técnico-científico, potencializando o exercício profissional competente       
e crítico do assistente social no planejamento, execução e monitoramento das           

políticas públicas, que iniciará suas atividades a partir de março de 2021.  

 
1. Do Objetivo do GEPSS-MPPR 

O presente Grupo de Estudos e Pesquisa visa aprofundar os conhecimentos           
teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos circunscritos à área de        

atuação dos/as assistentes sociais no sociojurídico, em especial à sua          

particularidade no espaço sócio-ocupacional do Ministério Público do Estado do          
Paraná. 

O enfoque envolve a atuação do Serviço Social no Ministério Público e a             
defesa intransigente dos direitos humanos, o posicionamento em favor da equidade           

e da justiça social, e o compromisso com o fortalecimento do Estado Democrático e              

de Direito, balizas que norteiam o exercício profissional do/a assistente social frente            
à consolidação do seu projeto ético-político, coadunados com a missão          

constitucional da nossa Instituição.  
Visa, portanto, qualificar a intervenção dos assistentes sociais nas diversas          

áreas de atuação do MPPR, além de alinhar a compreensão dos fenômenos sociais,             

das demandas institucionais e sociais, de modo a orientar os processos de trabalho             
e os instrumentais utilizados. 
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2. Do Coordenador do GEPSS-MPPR 

Os estudos serão coordenados de forma compartilhada entre o Centro de           
Apoio Técnico à Execução – CAEx (setor de Serviço Social e Pedagogia), Centro de              

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos           

(CAOPJDH) e da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público           
(CPEAP). 

Com intuito de materializar os encontros do GEPSS-MPPR, haverá a          
indicação de um (a) facilitador (a) do Serviço Social 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 2021 do           

GEPSS-MPPR. Ele (a) será a referência para a Escola Superior e na organização             
administrativa do grupo. 

 
3. Da Metodologia 

O GEPSS-MPPR adotará a metodologia de Encontros 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. 
Ao longo do ano serão realizados 08 (oito) encontros, às segundas-feiras,           

sendo o primeiro dia 08/03/2021 e o último 08/11/2021. O conteúdo programático            
dos encontros estão estruturados a partir de três módulos, com temas conforme            

segue:  

 
Módulo I 
1) Estado e Direito 

2) Direitos Humanos e Estado 

3) Proteção Social (Conceito) 

4) Rede de Proteção Social e Sistema de Garantia de Direitos; 
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Módulo II 
5) Políticas setoriais: Desafios contemporâneos - Políticas de Assistência Social,          
Saúde e Habitação (Metodologia - Mesa Redonda - 03 subgrupos, cada um expõe             

sobre cada uma das políticas citadas). 

6) Planejamento, monitoramento e avaliação de Políticas, serviços e programas          
sociais. 

 
Módulo III  
7) Serviço Social no espaço sociojurídico -  Atuação Profissional e Dilemas éticos 

8) Particularidade do exercício profissional no Ministério Público - Processos de           
Trabalho e Projeto Profissional. 

 
Os encontros terão duração de 03 horas. Com vista à preparação para os             

encontros, deverá ser previsto o período de pelo menos 3 (três) dias para leitura e               

pesquisa prévia ao encontro, de modo a se priorizar as discussões e análise dos              
textos sugeridos. 

Cada encontro acontecerá das 14h00min às 17h00min, precedido de etapa          
preparatória, na plataforma virtual da Escola Superior do Ministério Público do           

Estado do Paraná (leitura dos textos). Os textos de referência de cada encontro             

serão disponibilizados na plataforma virtual, com a finalidade de viabilizar elementos           
que permitam ao profissional aprofundamento teórico-metodológico, ético-político e        

técnico operativo, no âmbito do exercício profissional do assistente social. 
Poderão também ser abordadas experiências práticas, além de pesquisas e          

projetos estratégicos desenvolvidos no MPPR, outras unidades ministeriais, órgãos         

públicos, academia, entidades e movimentos sociais. 
O(a) relator(a) de cada encontro será selecionado(a) pelo facilitador(a) do          

Serviço Social, dentre os inscritos, para atuar como debatedor do encontro em            
conjunto com ele(a). Tal seleção será feita no primeiro encontro do ano a partir do               

interesse dos pesquisadores. O relator, ou relatora, poderá sugerir textos e, além de             

contextualizar previamente o tema, deverá mediar as ponderações feitas pelo grupo.           
Visando o aprofundamento dos temas, e mediante acordo com a Escola Superior,            
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serão convidados(as) pessoas de referência para exposição preliminar e discussão          

do conteúdo. 
 
Módulo I 
1º Encontro - DATA: 08/03/2021  

a) Tema - Estado e Direito 

Aspectos a serem abordados: Conceitos de Estado e Direito no contexto brasileiro. 
Objetivos: Aprofundar o conceito de Estado, a função do Direito e a organização da              

Proteção Social brasileira. 
 

2º Encontro - DATA: 12/04/2021  
a) Tema: Direitos Humanos e Estado 

Aspectos a serem abordados: conceito de direitos humanos e os fundamentos do            

Estado como central para as requisições institucionais no âmbito sociojurídico. 
Objetivos: compreender direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica e           

aprimorar a compreensão sobre os contornos do Estado. 
 

3º Encontro - DATA: 10/05/2021  
a) Tema: Proteção Social. 

Aspectos a serem abordados: Aprofundamento acerca dos aspectos históricos e as           

configurações atuais da Proteção Social brasileira. 
Objetivos: Aprofundar o conceito Proteção Social, sua organização nesta         

sociabilidade e seu contorno no cenário brasileiro. 

 
4º Encontro - DATA: 14/06/2021  

a) Tema - Rede de Proteção Social e Sistema de Garantia de Direitos; 
Aspectos a serem abordados: aprofundamento sobre o trabalho em Redes de           

Proteção Social e o Sistema de Garantia de Direitos. 

Objetivos: Alinhar conceitualmente as atribuições profissionais do (a) assistente         
social no fomento às Redes de Proteção no Ministério Público. 
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Módulo II 
5º Encontro - DATA: 09/08/2021  

a) Políticas setoriais: Desafios contemporâneos - Políticas Assistência Social,        

Saúde e Habitação. 

Aspectos a serem abordados: Desafios contemporâneos e debates atuais acerca          
das políticas públicas Assistência Social, Saúde e Habitação. 

Objetivos: Realizar uma Mesa Redonda, dividindo os participantes em 03 (três)           
subgrupos, cada um expõe sobre cada uma das políticas citadas. 

 

6º Encontro – DATA: 13/09/2021  
a) Planejamento, monitoramento e avaliação de Políticas, serviços e programas         

sociais.  
Aspectos a serem abordados: A construção do exercício profissional do (a)           

assistente social no processo de planejamento, avaliação e monitoramento das          

políticas públicas e entidades que ofertam serviços sociais. 
Objetivos: Aprofundar o conhecimento sobre o processo de avaliação e          

monitoramento de políticas públicas. 
 

Módulo III 
7º Encontro - DATA: 18/10/2021  

a) Serviço Social no campo sociojurídico - Atuação Profissional e Dilemas          

éticos. 
Aspectos a serem abordados: particularizar a atuação profissional historicamente         

construída pelo Serviço Social no MPPR; refletir sobre os limites e avanços na             

consolidação desta profissão na instituição e a ética profissional como possibilidade           
concreta de enfrentamento à moralidade avessa ao humano genérico. 

Objetivos: aprofundar a particularidade do exercício profissional do Serviço Social          
no Ministério Público do Paraná e aprofundar o conhecimento sobre os dilemas            

éticos que incidem no exercício profissional no campo sociojurídico. 
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8º Encontro - DATA: 08/11/2021  

a) Particularidade do exercício profissional no Ministério Público - Processos de          
Trabalho e Projeto Profissional. 

Aspectos a serem abordados: elaboração dos registros/documentos do Serviço         

Social; a dimensão ética na produção dos documentos produzidos pelo Serviço           
Social. 

Objetivos: qualificar o processo de trabalho do exercício profissional do Serviço           
Social no MPPR.  

 

4. Do Público 

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. 

 
5. Da Certificação  

O GEPSS-MPPR possui como carga horária a certificação total de 48 horas,            

sendo 24 horas destinadas aos encontros, somadas a 24 horas relativas à etapa             
preparatória (leitura dos materiais) e construção de produções escritas.  

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.  

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. 
A carga horária presente na certificação expressará o total de encontros           

efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador.  
 

6. Das vagas 

Como o Grupo será realizado exclusivamente via online, será ofertado o           
número de vagas que atenda a todo quadro de servidores assistentes sociais e             
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estagiários de Serviço Social do Ministério Público do Estado do Paraná. 

 
7. Da inscrição para participação 

Serão realizadas no período de 25/01/2021 a 26/02/2021 por meio do Link. 

 
8. Da seleção dos pesquisadores 

A seleção dos candidatos será realizada mediante:  
(i) preenchimento do formulário virtual de inscrição e 

(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. 
 

9. Da publicação do resultado 

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola            
Superior, a partir de 01 de março de 2021.  

Curitiba, 15 de janeiro de 2021.  
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EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI 
Promotor de Justiça 

Coordenador da Escola Superior do MPPR 

 
 

BRUNO SÉRGIO GALATI 

Procurador de Justiça 

Coordenador CAEx 

 
 
 

MONICA LOUISE DE AZEVEDO 
Procuradora de Justiça Coordenadora 

CPEAP  
 

 
 
 

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO  
Procurador de Justiça  

Coordenador CAOPJDH 

MONICA LOUISE DE 
AZEVEDO:6216826
6972

Assinado de forma digital por 
MONICA LOUISE DE 
AZEVEDO:62168266972 
Dados: 2021.01.14 11:47:12 
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