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1. Está aberto o processo de seleção de pesquisadores(as) para participar do PIBIC-Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica PUCPR 2015-2016, nos projetos de pesquisa coordenados pelo Prof. Dr. Daniel 

Wunder Hachem. 

2. Ficam disponibilizada 4 (quatro) vagas para pesquisadores(as), sendo no máximo 2 (duas) para cada 

projeto de pesquisa, podendo ser com bolsa ou voluntária, a depender do resultado da avaliação da proposta 

pelos membros do comitê local ou pelos avaliadores externos. 

3. Os projetos de pesquisa aos quais o(a) candidato(a) poderá se vincular são os seguintes: 

3.1. INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA IGUALITÁRIA DOS DIREITOS SOCIAIS COM VISTAS AO 

DESENVOLVIMENTO. 

3.2. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA TUTELA JUDICIAL DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL. 

3. Poderão participar do processo de seleção estudantes regularmente matriculados(as) no Curso de 

Graduação em Direito da PUCPR no ano de 2015, do 1º ao 8º período. 

4. Os(as) candidatos(as) deverão enviar um e-mail para danielhachem@gmail.com até o dia 27/04/15, às 

20:00, com os seguintes documentos/informações: 

4.1. Indicação, no corpo do e-mail, das seguintes informações: (a) Nome completo; (b) Informações de 

contato (e-mail e telefones); (c) Período em que se encontra matriculado(a); (d) Projeto de Pesquisa (item 

3.1. ou 3.2. deste edital) ao qual pretende vincular-se. 

4.2. Currículo, indicando eventuais experiências prévias com pesquisa ou outras atividades acadêmicas; 

4.3. Cópia do histórico com o rendimento acadêmico; 

4.4. Plano de trabalho, que deverá conter os seguintes tópicos: (a) título; (b) projeto de pesquisa ao qual 

pretende vincular-se (item 3.1. ou 3.2. deste edital), com breve explicação da relação do plano de trabalho 

com o tema do projeto; (c) problemática que se pretende investigar e objetivos da pesquisa; (d) justificativa 

da relevância da pesquisa; (e) levantamento bibliográfico prévio.  

5. Os(as) candidatos(as) que tiverem enviado os documentos acima dentro do prazo indicado deverão 

comparecer no dia 28/04/15, às 11:30, na Secretaria do PPGD (Bloco Vermelho, 1º andar), para realização 

de entrevista. 

6. Os critérios de seleção dos(as) pesquisadores(as) serão os seguintes: (a) vinculação e adequação do tema 

do Plano de Trabalho com o projeto de pesquisa do professor; (b) originalidade e relevância do tema do 

plano de trabalho; (c) profundidade da pesquisa bibliográfica prévia realizada; (d) disponibilidade de tempo 

do(a) candidato(a); (e) experiências prévias com pesquisa; (f) a título de desempate, o rendimento acadêmico 

do(a) candidato(a). 

7. O resultado será divulgado em edital até a noite do dia 28/04/15. 

 

PROF. DR. DANIEL WUNDER HACHEM 
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