
 
Edital n. __/2018 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA 

“MODERNIDADE, TRABALHO E DIGNIDADE”. 

 

A Coordenação do Curso de Direito e a Coordenação de Pesquisa, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, tornam público, para os interessados que, de 11 
a 17 de outubro de 2018, estão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos a 
participar do Grupo de Pesquisa MODERNIDADE, TRABALHO E DIGNIDADE. 

 

1. DOS OBJETIVOS  

 

Trata-se de um projeto de estudos e pesquisas sobre a efetiva realização da 
dignidade do trabalhador, considerando a crescente complexidade característica do 
mundo do trabalho contemporâneo.  

 
O grupo tem por objetivo a análise crítica de produção legislativa e judicial, 

tradução de textos acadêmicos, elaboração de trabalhos científicos destinados à 
publicação, organização e participações em eventos científicos, produção de "papers" e 
resenhas críticas. 
 
 
2. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 
Cada aluno vinculado ao projeto deverá, ao final do semestre, apresentar um 

trabalho como resultado da pesquisa (artigo, resenha ou monografia). O tipo do trabalho 
a ser apresentado por cada aluno será definido no início das atividades em conjunto com 
a professora orientadora e de acordo com as aptidões e objetivos individuais do aluno.  
 
 
3. DAS REUNIÕES 

 
As reuniões serão sediadas na Faculdade Paraíso do Ceará – FAP/CE. Os 

encontros, com duração estimada em 2 horas, terão periodicidade semanal, ocorrendo 
preferencialmente nas sextas, das 11:10h às 13:10h. 
 
 



 
4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Serão disponibilizadas 08 vagas para interessados. 

As candidaturas observarão os seguintes critérios: 

1) Ser aluno regularmente matriculado na graduação ou pós-graduação lato sensu do 

Curso de Direito da Faculdade Paraíso – FAP/CE; 

2) Ter cursado a disciplina de Direito do Trabalho I, com média igual ou superior a 8,0 

(oito); 

3) Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais nas sextas pela manhã com 

duração média de 2 horas, leitura de textos, pesquisas individuais e coletivas, discussão 

crítica sobre os artigos abordados, entre outros. 

 

5. DA SELEÇÃO  

Além da observação dos requisitos acima, serão classificados os 08 alunos que, 

entre os discentes inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios: 

a) Entrevista – peso de 60% na classificação; 

b) Coeficiente de rendimento – peso de 40% na classificação; 

 
* A entrevista será realizada no dia 17 de outubro de 2018 (quarta-feira), na sala 2A da 
Faculdade Paraíso do Ceará, das 11 horas até as 13 horas. 
 
 
6. DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições ocorrerão entre os dias 11 a 17 de outubro de 2018, mediante envio 

de email para o endereço eletrônico do grupo (gp.mtd@hotmail.com). No ato da 

inscrição, o e-mail enviado terá por assunto “Inscrição  –  Processo  Seletivo Grupo de 

Pesquisa  2017/2”  e  deverá  conter,  em anexo, o comprovante do coeficiente médio na 

disciplina de Direito do Trabalho I. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO 

As candidaturas serão analisadas pela Professora Responsável pelo Grupo de 

Pesquisa.  

 

mailto:(gp.mtd@hotmail.com).


 
 

O resultado será divulgado no dia 18/10/2018, pelos mesmos veículos que este 

edital. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Essa atividade computará horas na modalidade pesquisa que poderão ser 

apresentadas para efeito de atividades complementares aptos a integrar a carga horária 

mínima exigida nesta IES.  

O aluno que faltar a 4 encontros injustificadamente, consecutivos ou não, no 

semestre será automaticamente desligado do grupo de pesquisa. 

 

 

Juazeiro do Norte (CE), 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

Prof. Régio Quirino 

Coordenador de Extensão 

 

 

Michelle Thamyles Melo Abath 

Profa. Responsável 


