SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS FUNDAMENTAIS

EDITAL Nº 01/2019

O Curso de Especialização em Direitos Fundamentais abre 2 (duas) vagas para tutores
do Curso de especialização em Direitos Fundamentais.
1. BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Saulo Monteiro Martinho de Matos - Presidente
Prof. Dr Breno Baía Magalhães
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. Os tutores do Curso de Especialização em Direitos Fundamentais serão
selecionados entre discentes do Programa de Pós-Graduação em Direito, para
desempenhar suas atividades durante 12 (doze) meses.
2.2. Os tutores desempenharão as seguintes atividades:
a) acompanhar os/as discentes nos módulos, esclarecendo dúvidas sobre o
conteúdo das disciplinas e atividades avaliativas;
b) informar com presteza à Coordenação do Curso quando da ocorrência de
situações que exijam medidas corretivas;
c) auxiliar a Coordenação na condução administrativa das atividades do Curso;
2.3. Cada tutor (a) receberá bolsa mensal no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
durante 12 (doze) meses.
2.4. Para a seleção das vagas destinadas à tutoria serão considerados os seguintes
critérios, elencados em ordem de preferência:
a) Discentes que estejam cursando os dois primeiros períodos do curso de mestrado ou
os quatro primeiros do doutorado;
b) Discentes que não recebam qualquer espécie de bolsa ou remuneração oriunda de
agências públicas ou privadas de fomento à pesquisa ou contraprestações a título de
salário ou honorários;
c) Entrega de carta de apresentação e intenção, expondo percurso acadêmico e os
motivos de interesse em participar da tutoria.

3. INSCRIÇÕES
3.1.
As
inscrições
serão
realizadas,
(ufpaespecializacao2018@gmail.com).

exclusivamente,

3.2. São documentos necessários para o deferimento da inscrição:

por

email

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS FUNDAMENTAIS

a) Cópia do histórico acadêmico no PPGD/UFPA;
b) Cópia do currículo Lattes;
c) Envio de carta de apresentação e intenção (Times New Roman 12, justificada, margem
superior e esquerda 3,0 cm e, inferior e direita 2,0 cm e espaçamento entre linhas 1,5
em até 01 (uma) página)
4. SELEÇÃO
4.1. A seleção será feita a partir da análise dos documentos apresentados em 3.2 e com
base nos critérios elencados no item 2.4.
4.2. Não serão aceitos recursos do resultado da seleção.
4.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem avaliação forte da carta
de apresentação e que cumprirem, na ordem de preferência, os critérios elencados no
item 2.4.
4.4. Serão considerados, em ordem de prioridade, os seguintes critérios de desempate:
a) idade igual ou superior a 60 anos; b) experiência no desempenho de trabalho
voluntário, em grupos sociais ou em entidades de proteção e garantia dos Direitos
Humanos e c) maior idade

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Todas as informações e dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser direcionadas
ao email do item 3.1;
5.2. Os resultados serão publicados na via oficial, a secretaria do PPGD/UFPA, sem
embargo de divulgação feita no sítio virtual do PPGD/UFPA ou pelo email identificado no
momento da inscrição.

5. CALENDÁRIO
Período de inscrições: 06/05/2019 a 10/05/2019
Divulgação dos aprovados: 13/05/2019

Belém, 06 de maio de 2019.

Prof. Dr. Saulo Monteiro Martinho de Matos
Coordenador do Curso de Especialização em Direitos Fundamentais

