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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA EPEC (REMUNERADA) E VOLUNTÁRIO   

 
Em atenção ao Edital EPEC nº 001/2015, torna-se público a seleção de bolsistas, nos seguintes termos. 

 
Especificidades da bolsa, carga horária e atividades da/o bolsista 

 
O presente edital oferece duas (02) bolsas remuneradas EPEC e duas (02) voluntárias, sendo: duas 

(uma remunerada e outra voluntária) de ENSINO no Projeto “Inovações pedagógicas no ensino jurídico” e 
duas (uma remunerada e outra voluntária) de PESQUISA no Projeto “Educação jurídica na 
contemporaneidade: desafios e potencialidades”. 
 
ENSINO 
 Carga horária: 12 horas semanais 
Atividades da/o bolsista: 
 Reunião de planejamento de atividades dos bolsistas com o docente da disciplina: um encontro semanal de 

duas (02) horas. 
 Disponibilização de horário de atendimento para os alunos das disciplinas: um encontro semanal de duas 

(02) horas para cada turma, portanto um total de quatro (06) horas semanais. 
 Disponibilização de  horário  de  atendimento  on-line  para  os  alunos  das disciplinas: um  encontro  

semanal  de  duas  (02)  horas  para  as  três turmas. 
 Disponibilização  de  horário  de  acompanhamento  das  práticas pedagógicas junto às disciplinas para cada 

turma, semanalmente.. 
 Auxílio  na  distribuição  de materiais  de  apoio  (livros,  artigos,  resenhas, questões e trabalhos). 

PESQUISA  
Carga horária: 12 horas semanais 
Atividades da/o bolsista: 
 Atividades de produção teórica: Aprofundar conceitualmente os temas relevantes para a pesquisa, em 

especial, a educação jurídica, o direito, a justiça social e direitos humanos.  
 Atividades de produção metodológica: Estudar as propostas metodológicas para a investigação e apresentar 

a análise dos dados e os levantamentos com o acompanhamento do Coordenador do projeto e dos 
Professores Colaboradores 

 Atividades de interação: Participar de reuniões de orientação, discussão 
 Sistematização do projeto de pesquisa com o Coordenador do projeto e dos Professores Colaboradores e 

desenvolver relatórios compatíveis com o estágio da pesquisa.  
 

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
 As vagas de bolsistas destinam-se a estudantes matriculados (as) no curso de Direito da FURG, diurno ou 

noturno, desde que NÃO se enquadrem na situação de formandos (as). Para a bolsa EPEC PESQUISA 
(remunerada) o/a aluno/a deverá ter cursado integralmente o primeiro ano. 

 Os (as) interessados (as) deverão encaminhar Currículo, indicando em qual série/ano/turno estão vinculados 
(as), os horários disponíveis para as atividades e dados para contato. 

 O currículo deverá ser enviado para renatodurodias@gmail.com assunto: “Seleção Bolsa EPEC – ENSINO 
REMUNERADA” ou Seleção Bolsa ENSINO VOLUNTÁRIA ou “Seleção Bolsa EPEC – PESQUISA 
REMUNERADA” ou “Seleção Bolsa  PESQUISA VOLUNTÁRIA”, conforme o tipo de Bolsa pleiteada.  

 Período de inscrição: de 15/05/2015 à 19/05/2015. 
 A seleção será realizada feita com base na: a) análise de currículo e disponibilidade de horário e b) 

entrevista. Os (as) selecionados (as) para a entrevista serão informados (as) por e-mail no dia 20 de maio de 
2015.  

 Entrevistas com as/os selecionadas/os: 21/05/2015. Hora e local: 15 horas, sala da Coordenação de 
Curso. Divulgação dos resultados: 21/05/2015. 
 

Rio Grande, 15 de maio de 2015. 
 

 
Prof. Dr. Renato Duro Dias 

Professor da Faculdade de Direito – FURG 
 (a via original encontra-se assinada)  
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