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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O GRUPO DE PESQUISA DA CLÍNICA JURÍDICA 

DE DIREITOS HUMANOS 

 

EDITAL Nº 001/2014 

 

 1. O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e, com base na Resolução n° 1 de 18 de janeiro de 

2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, comunica aos interessados a 

realização do PROCESSO SELETIVO PARA O GRUPO DE PESQUISA JURÍDICA 

DE DIREITOS HUMANOS DO CESUPA - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. O 

presente edital será válido para o período de agosto/2014 a agosto/2015, com vistas 

ao preenchimento imediato de 08 (oito) vagas. 

 

 2. DOS OBJETIVOS DO GRUPO DE PESQUISA 

 2.1. O Grupo de Pesquisa da Clínica Jurídica de Direitos Humanos do CESUPA tem 

como objetivos a serem realizados pelos alunos: 

a) Capacitar os alunos do curso de Direito para advogar no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos; 

b) Pesquisar academicamente assuntos de matéria humanística; 

c) Produzir material acadêmico; 

d) Realizar eventos acadêmicos para discussão de temas pertinentes aos Direitos 

Humanos; 

e) Participar de projetos e atividades de outras instituições defensoras de Direitos 

Humanos, ligadas à atividade do grupo; 

f) Participar em competições de âmbito nacional e internacional;  

g) Promover a integração entre as atividades desempenhadas pela Clínica e a 

comunidade acadêmica como um todo; 
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h) Realizar outras atividades relacionadas à prática e efetivação dos Direitos 

Humanos. 

2.2. Em razão dos objetivos do grupo de pesquisa serem tipicamente acadêmicos, 

voltados à pesquisa na prática jurídica da graduação, os alunos participantes do grupo 

de pesquisa da Clínica Jurídica do CESUPA NÃO recebem quaisquer modalidades 

de bolsa e/ou descontos da Instituição, sendo as atividades nela desenvolvidas 

creditadas como integrantes das disciplinas designadas na grade curricular como 

Estágio Supervisionado. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Os interessados em participar do Processo Seletivo deverão se inscrever na 

Secretaria do NPJ-CESUPA, localizada no térreo da Unidade Alcindo Cacela, no 

período de 18/08/2014 (segunda-feira) a 04/09/2014 (quinta-feira).  

3.2. São requisitos para inscrição no processo seletivo do grupo de pesquisa de 

Direitos Humanos do CESUPA:  

a) Comprovação de matrícula regular no Curso de Direito do 

CESUPA, do 3º ao 7º período (Declaração de Regularidade 

Acadêmica – aceitando-se o disponibilizado no aluno on-line);  

b) Apresentação de Histórico Acadêmico do Curso de Direito do 

CESUPA (servindo o disponibilizado no aluno on-line); 

c) Carta de Recomendação de, no mínimo, 02 (dois) docentes do 

Curso de Direito do CESUPA que tenham sido professores do 

candidato por pelo menos 01 (um) semestre, atestando o 

comprometimento institucional e a habilidade para trabalho em 

equipe;  

d) Currículo destacando os trabalhos mais importantes, experiências 

extracurriculares e domínio de língua estrangeira.  

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O processo seletivo será constituído de 03 (três) etapas, na forma abaixo descrita: 
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4.2. A PRIMEIRA ETAPA, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída da 

realização de PROVA ESCRITA DISSERTATIVA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 

cujos textos estão descritos no Anexo I deste Edital.  

4.2.1. Será incluída 01 (uma) questão de análise de texto em língua estrangeira 

(inglês) para avaliar a capacidade de leitura e interpretação de outro idioma pelo 

aluno, tarefa indispensável nas atividades do grupo de pesquisa. Será permitido o uso 

de dicionário inglês-português, não podendo conter quaisquer anotações, sujeito a 

revista no início da prova. 

4.2.2. A prova escrita, com duração de 03 (três) horas, será realizada no dia 

06/09/2014, sábado, às 9:00 horas, na unidade Alcindo Cacela.  

4.2.3. Não será permitida qualquer comunicação entre os candidatos durante a 

realização das provas, nem a consulta a quaisquer espécies de obras e livros (exceto 

o dicionário inglês-português), ficando vedado ao candidato portar aparelho celular ou 

outro dispositivo eletrônico, sob pena de eliminação do certame;  

4.2.4. O candidato que chegar após o início da prova está automaticamente eliminado 

do processo seletivo.  

4.2.5. A PROVA ESCRITA valerá o total de 10,0 (dez) pontos, eliminando-se o 

candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). 

4.2.6. O resultado da PROVA ESCRITA será divulgado no dia 12/09/2013, sexta-

feira, via aluno on-line e nas dependências do CESUPA, na Unidade Alcindo Cacela. 

4.2.7. Somente serão convocados para a realização da etapa posterior os candidatos 

aprovados na PROVA ESCRITA. 

 

4.3. A SEGUNDA ETAPA, de caráter classificatório, será constituída da realização de 

DINÂMICA DE GRUPO, a ser realizada no dia 15/09/2014, segunda-feira, às 17:00 

horas em sala a ser designada no ato da divulgação do resultado da prova escrita. 

4.3.1. Se o horário coincidir com aula de algum participante que estude no turno 

vespertino, é necessário avisar ao professor do horário com antecedência, para que a 

ausência seja devidamente justificada. 

4.3.2. Esta fase consiste na avaliação do desenvolvimento de atividades em equipe, 

para a verificação de habilidades interpessoais necessárias ao trabalho do grupo de 

pesquisa. 
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4.3.3. A avaliação ocorrerá sob supervisão da professora Natália Simões, supervisora 

do grupo de pesquisa e com o acompanhamento da psicóloga Ana Cláudia Costa, 

responsável pelo Serviço de Acompanhamento ao Estudante da Instituição. 

 

4.4. A TERCEIRA ETAPA, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída da 

realização de ENTREVISTA, a ser realizada no dia 16/09/2014, terça-feira e, havendo 

necessidade de mais um dia, no dia 17/09/2014, quarta-feira, às 15:00 horas, na sala 

de reunião da Coordenação da Unidade Alcindo Cacela.  

4.4.1. Se houver necessidade de serem feitas entrevistas no segundo dia, a sequência 

de entrevistas será disponibilizada na secretaria do NPJ, sendo responsabilidade 

única e exclusiva do candidato inteirar-se e comparecer na data e horário estipulados. 

4.4.2. Na ENTREVISTA será avaliada a disponibilidade pessoal de carga horária de 

cada um dos alunos, bem como sua aptidão e desembaraço para o exercício das 

atividades desenvolvidas no Grupo de Pesquisa da Clínica de Direitos Humanos do 

CESUPA.  

 

4.5. Da análise conjunta do histórico acadêmico, das cartas de recomendação, do 

currículo, do resultado obtido após todas as 03 (três) etapas resultará parecer que 

considerará o candidato APTO ou INAPTO, observando-se a ordem de classificação 

no certame.  

 

4.6. Não caberá qualquer recurso e nem será concedida revisão das provas do 

presente processo seletivo.  

 

4.7. O RESULTADO FINAL do concurso será divulgado pela Secretaria do NPJ-

CESUPA, na Unidade Alcindo Cacela, no dia 22/09/2013. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

5.1. Os alunos integrantes do Grupo de Pesquisa da Clínica de Direitos Humanos do 

CESUPA não receberão remuneração e não será concedida bolsa e/ou descontos de 

qualquer natureza, nos termos do disposto no item 2.2 deste Edital.  
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5.2. As atividades desenvolvidas pelo aluno no Grupo de Pesquisa da Clínica de 

Direitos Humanos do CESUPA serão creditadas como integrantes da (s) Disciplina (s) 

designada(s) na grade curricular como Estágio Supervisionado II, III e IV, conforme o 

caso, e de acordo com a carga horária das atividades desenvolvidas pelo aluno no 

grupo de pesquisa. 

 

5.3. Em caso de necessidade de novos membros além do número de pessoas a 

serem selecionadas por este edital, como em situações de desistência ou exclusão de 

membros efetivos ou de aumento significativo da demanda de atividades ao grupo, 

mesmo após o resultado final, a coordenação do grupo de pesquisa convocará 

membros conforme a ordem de classificação deste processo seletivo. 

 

5.4. Após a conclusão das atividades será emitido CERTIFICADO pela Coordenação 

do Grupo de pesquisa atestando a efetiva participação do aluno.  

 

5.5. As atividades dos 08 (oito) alunos selecionados iniciarão em 24/09/2014, quarta-

feira, mediante a assinatura de TERMO DE COMPROMISSO de participação efetiva 

nas atividades desenvolvidas, cujo não cumprimento importará em desligamento 

imediato do aluno. 

 

5.6. Os casos omissos referentes ao presente Edital serão resolvidos pelo 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Direito, em conjunto com a Professora 

Natália Simões e pelo Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará.  

 

Belém (PA), 14 de agosto de 2014. 

 

 

JOÃO PAULO DO VALLE MENDES 

REITOR DO CESUPA 
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ANEXO I 

 

TEXTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 

DO GRUPO DE PESQUISA JURÍDICA DE DIREITOS HUMANOS DO 

CESUPA - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA1. 

  

 

BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade humana no 

direito contemporâneo e no discurso transnacional (cap. 14). In ANTONIAZZI, 

Mariela Morales; BOGDANDY, Armin Von; PIOVESAN, Flávia. Estudos 

Avançados de Direitos Humanos - Democracia e Integração Jurídica: 

Emergência de um novo Direito Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos das minorias e grupos vulneráveis. In 

Direitos humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 225-281. 

 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria geral do controle de convencionalidade 

no direito brasileiro (cap. 25). In ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, 

Armin Von; PIOVESAN, Flávia. Estudos Avançados de Direitos Humanos - 

                                                           
1
 Os textos ficarão disponíveis para cópia no NPJ até a véspera da prova. 
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Democracia e Integração Jurídica: Emergência de um novo Direito Público. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo jurisdicional no contexto latino-

americano (cap. 13). In ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin 

Von; PIOVESAN, Flávia. Estudos Avançados de Direitos Humanos - 

Democracia e Integração Jurídica: Emergência de um novo Direito Público. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

PIOVESAN, Flávia. O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos 

Humanos. In Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 107-251 (LIVRO DISPONÍVEL NA 

BIBLIOTECA DO CESUPA). 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Constituição Federal de 1988, os tratados 

internacionais de direitos humanos e o assim chamado controle de 

convencionalidade dos atos normativos internos analisados à luz do caso dos 

direitos sociais, econômicos e culturais (cap. 26). In ANTONIAZZI, Mariela 

Morales; BOGDANDY, Armin Von; PIOVESAN, Flávia. Estudos Avançados 

de Direitos Humanos - Democracia e Integração Jurídica: Emergência de um 

novo Direito Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 


