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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O “GRUPO DE PESQUISA: FEDERALISMO, 
RENÚNCIA DE RECEITA, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DIREITOS HUMANOS” (CNPQ) 

 
 
 A Coordenadora do “Grupo de Pesquisa: Federalismo, Renúncia de Receita, Responsabilidade Tributária e 
Direitos Humanos” (CNPq) e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito, Maria Stela Campos da Silva, 
torna público a realização de seleção de candidatos a 1 (vaga) vinculada ao Programa Voluntário de Iniciação 
Científica PIVIC 2017. 

 

1. DO OBJETIVO 
 
1.1 Este Edital visa regulamentar a seleção de 01 (um) voluntário da área jurídica, para o projeto intitulado “A 
Política Financeira e Tributária do Estado e a Responsabilidade Tributária do Setor Privado sob a ótica dos 
Direitos Humanos – Estudos envolvendo Renúncia de Receita e Planejamento Tributário”, sob a coordenação 
da Profa. Dra. Maria Stela Campos da Silva. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 
 

2.1 Poderá participar da seleção o discente regularmente matriculado (a) na Graduação em Direito na 
Universidade Federal do Pará, cursando a partir do terceiro semestre. 

 

3. DAS VAGAS 
 

3.1 O presente edital diz respeito a: 
a) 01 (uma) vaga de voluntário para área jurídica, referente ao edital EDITAL 09/2017 – PROPESP, Programa 

Voluntário de Iniciação Científica PIVIC 2017, com plano de trabalho de duração de agosto de 2017 até 
julho de 2018; 

 
b) A referida vaga de voluntário poderá ser convertida para bolsista, a depender de contemplação em outros 

editais; 
 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS E PERIODICIDADE 
 

4.1 O discente selecionado deverá dedicar 20 (vinte) horas semanais, no turno matutino ou vespertino, para o 
desenvolvimento de atividade de pesquisa vinculado ao plano de trabalho intitulado “As renúncias de receita e 
a educação no Brasil” (o referido plano de trabalho poderá sofrer alterações no decorrer da pesquisa). 
4.2 O discente selecionado deverá proceder a coleta de dados em livros, jornais, artigos, dissertações e teses, 
primeiramente, sobre metodologia de pesquisa e, em seguida, sobre os temas correlatos ao projeto. 
4.3 O discente selecionado será capacitado na pesquisa bibliográfica, pela orientadora e por membros do 
grupo de pesquisa, aprendendo a realizar buscas em portais e bibliotecas e a elaborar fichamentos e resenhas. 
Ademais, será auxiliado em como arquivar sua produção de resenhas e fichamentos e atentado para a 
importância da escrita científica na carreira acadêmica. 
4.4 Pesquisa em arquivos e com agentes de instituições governamentais e não governamentais. 
4.5 Participação no Grupo de Pesquisa CNPq “Grupo de Pesquisa: Federalismo, Renúncia de Receita, 
Responsabilidade Tributária e Direitos Humanos”: propiciará convívio de pesquisa com mestrandos, 
professores e pesquisadores externos a UFPA. Nessa atividade haverá participação na organização de eventos 
sobre o tema de seu plano de trabalho. 
4.6 Elaboração de relatório parcial, ao completar 06 meses de execução do plano de trabalho, e relatório final, 
ao fim do período de pesquisa. 
4.7 Apresentação de Relatório Final de pesquisa, nas datas estabelecidas pela PROPESP. 
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4.8 Apresentação dos resultados de sua pesquisa no Seminário de Iniciação Científica da UFPA, onde obterá 
certificação. 
4.9 Outras atividades correlatas a serem determinadas pela Coordenação do Grupo de Pesquisa. 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 O processo de seleção compreenderá:  
a) Análise de Currículo Lattes;  
b) Análise de Histórico Escolar; e  
c) Entrevista. 
 
5.2 As inscrições serão recebidas das 21h00 do dia 25/08/2017 até as 23h59 do dia 27/08/2017, por meio 
de e-mail ao endereço stelacampos@hotmail.com, com o título “SELEÇÃO PIVIC – NOME DO CANDIDATO”, 
devendo também ser encaminhada a documentação a seguir: 
 
a) Nome completo, semestre, turno de aulas na UFPA, e-mail e nº de telefone;  
b) Comprovante de matrícula 2017/2 (em casos excepcionais, aceitar-se-á uma Declaração de Vínculo);  
c) Histórico Escolar atualizado;  
d) Currículo Lattes. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
6.1 Os (as) discentes serão selecionados a partir da apresentação integral dos documentos exigidos pela 
inscrição e sua respectiva pontuação para currículo, histórico escolar e entrevista. 
6.2 As entrevistas serão realizadas entre o dia 28/08/2017 a 29/08/2017 em local e horário a ser definido e 
divulgado pela coordenação do projeto. 
6.3 Para análise da entrevista também serão verificados o perfil socioeconômico do (a) candidato (a), 
motivação, potencial e dedicação às atividades da pesquisa. 
6.4 A classificação se dará pela ordem decrescente de pontos, resultante da maior pontuação, obtida entre a 
média da análise do currículo, do histórico escolar e da entrevista. 
6.5 Dos resultados de julgamentos apresentados na seleção não caberão recurso. 

 

7. RESULTADOS 

 
7.1 O resultado da seleção com os (as) discentes contemplados (as) será divulgado até o dia 29/08/2017 no 
website www.icj.ufpa.br e será encaminhado e-mail ao candidato selecionado. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

8.1 A seleção disposta neste Edital poderá ser cancelada, em razão de caso fortuito ou de força maior e ainda 
por insuficiência de inscrições, sem que isso acarrete em qualquer direito indenizatório. 
8.2 Termos aditivos ou complementares poderão ser divulgados. 
8.3 Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação do Projeto de Pesquisa. 

 
Belém, 25 de julho de 2017. 

 

 
 

MARIA STELA CAMPOS DA SILVA 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Federalismo, Renúncia de Receita, Responsabilidade Tributária e Direitos 

Humanos” (CNPq) 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos 

mailto:stelacampos@hotmail.com

