
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CURSO DE DIREITO 

PROJETO DE PESQUISA E ESTUDOS EM SISTEMA PENAL E 

CRIMINOLOGIA (PESC) 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

A coordenação do Projeto de Pesquisa e Estudos em Sistema Penal e 

Criminologia (PESC) torna pública a abertura de 12 (doze) vagas para acadêmicos (as) 

interessados (as) em realizar pesquisa na área de Sistema Penal e Criminologia e  

integrar o projeto. 

 

Requisitos para a inscrição: 

1. Estar regularmente matriculado (a) em um dos seguintes cursos: Ciências 

Sociais, Direito, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Serviço Social; e já ter cursado no 

mínimo o 3º semestre; Ou 

2. Ser egresso de um dos cursos supracitados; e desde que concluído, no 

máximo, há 1 ano; 

3. Ter disponibilidade de dedicar 10 horas semanais ao projeto;  

4. Dominar as regras da ABNT e ter afinidade com a pesquisa e produção 

acadêmica; 

5. Ter currículo lattes na base de dados do CNPq. 

6. Possuir estudos prévios na área Penal ou Criminológica; 

 

Orientações para as inscrições:  

No ato de inscrição os (as) candidatos (as) deverão entregar a ficha de inscrição 

(disponível para impressão em anexo) devidamente preenchida, cópia do currículo lattes 

(dispensam-se comprovantes), comprovante de matrícula, diploma superior (em caso de 



egressos), declaração de compromisso e disponibilidade de tempo (disponível para 

impressão em anexo). 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente na Secretaria do Curso de 

Direito da UFSM, no período de 18 a 20 de maio, das 9 horas às 12 horas e no período 

de 19 a 20 de maio, das 18h:30m às 20 horas (Rua Marechal Floriano Peixoto 1184 – 4º 

Andar – Sala 404).  

O (a) candidato (a) deverá entregar todos os documentos solicitados no presente 

Edital em envelope lacrado contendo nome completo, número do Edital e nome da 

coordenadora do projeto.  

 

Data da entrevista: 

Dia 25 de maio de 2016, no turno da tarde. O local e o horário da entrevista 

serão divulgados no mural da Secretaria do Curso de Direito da UFSM, 4º andar, sala 

404, no site do curso (www.ufsm.br/direito) e na página do curso no facebook 

(www.facebook.com/DireitoUFSM);  

 

Resultado: 

O resultado será publicado no mural da Secretaria do Curso de Direito da 

UFSM, 4º andar, no site do curso (www.ufsm.br/direito) ou na página do curso no 

facebook (www.facebook.com/DireitoUFSM) até o dia 1º de junho de 2016. 

 

Santa Maria, 11 de maio de 2016. 

 

Prof.ª Ms.ª Luiza Rosso Mota, 

                           Coordenadora  

Projeto de Pesquisa e Estudos em Sistema Penal e Criminologia (PESC); 

 

 

 

http://www.facebook.com/direitoufsm
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTE 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Curso: _________________________  Número de matrícula:_____________________ 

Semestre: _________________________ Turno:_____________________________ 

CPF:____________________________________Data de nascimento:______________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Telefone para 

contato:_____________________________________________________ 

 

Turnos e horários disponíveis: 

(  ) Manhã: ____ até ______ 

(  ) Tarde: ___ até ______ 

 

 

Santa Maria, _____ de maio de 2016. 

 

__________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

 

Eu, ________________________________________________, inscrito (a) no CPF 

n.º:________________________, declaro ter disponibilidade de 10 horas por semana 

para me dedicar ao Projeto de Pesquisa e Estudos em Sistema Penal e Criminologia.  

 

 

Santa Maria, _____ de maio de 2016. 

 

__________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 


