
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL n. 0 1/2022 

Seleção de pesquisadores(as) de Mestrado e 

Doutorado para projeto de pesquisa 
 

 

O Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem torna público o edital de seleção de 

pesquisadores(as) para atuar no projeto de pesquisa “Comportamento 

judicial em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos: uma 

análise empírica do Poder Judiciário brasileiro”, no âmbito do NUPED – 

Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Humano do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCPR. 

 

Art. 1º. O projeto tem por objetivo identificar, por meio de pesquisa 

empírica quantitativa, qualitativa e jurisprudencial nos Tribunais de 

Justiça estaduais, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de 

Justiça e Supremo Tribunal Federal, os motivos que levam à baixa 

aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo(a)s 

magistrado(a)s brasileiro(a)s, propondo formas de solucionar esse 

problema. 

 

Art. 2º. As atividades a serem desenvolvidas no projeto envolvem: 

realização de entrevistas com magistrado(a)s via Zoom; revisões de 

degravações de entrevistas; levantamento, catalogação e triagem de 

decisões judiciais de tribunais; análise quantitativa e qualitativa de 

centenas de decisões; entre outras atividades administrativas e 

burocráticas necessárias à realização da pesquisa. 

 

Art. 3º. Ficam abertas as seguintes vagas: 

 

I – 1 vaga para doutorando(a) da área de Direito, com bolsa de 

R$2.200,00 mensais, por 10 meses; 

II – 1 vaga para doutorando(a) da área de Ciências Sociais ou 

áreas afins, com comprovada experiência em pesquisas 



 

 

 

 

 

 

 

 

empíricas qualitativas, com bolsa de R$2.200,00 mensais, por 10 

meses; 

III – 1 vaga para mestre/mestrando(a) da área de Direito, com 

bolsa de R$1.500,00 mensais, por 10 meses. 

 

§1º. As bolsas serão pagas com recursos provenientes de 

financiamento concedido pelo CNJ – Conselho Nacional de 

Justiça. 

§2º. Para a vaga do inciso III, será dada preferência a quem tenha 

interesse em concorrer no processo seletivo do Doutorado em 

Direito da PUCPR no 2º semestre de 2022, com isenção de 

mensalidades durante o curso, sob orientação do Prof. Dr. Daniel 

Wunder Hachem, na Linha de Pesquisa “Direitos sociais, 

desenvolvimento e globalização”. 

 

Art. 4º. A participação no projeto de pesquisa terá início em 1º/04/2022 

e se encerrará em 31/01/2023. 

 

Art. 5º. São requisitos para participar do projeto, além daqueles 

descritos no art. 3º: 

 

I – Não receber nenhum tipo de bolsa ou isenção de taxas 

escolares da CAPES, CNPq, Fundações de Amparo à Pesquisa 

ou outras agências de fomento públicas; 

II – Não possuir nenhum outro tipo de impedimento para 

recebimento de bolsas oriundas de recursos públicos; 

III – Possuir disponibilidade de 20 horas semanais para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Art. 6º. Interessado(a)s deverão enviar um e-mail para 

nupedpuc@gmail.com até o dia 24/03/2022 às 23:59, com as 

seguintes informações e documentos: 
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a)  Nome completo; 

b)  Telefone celular; 

c) Link para o Currículo Lattes; 

d) Comprovante de matrícula de Doutorado (art. 3º, I ou II), de Mestrado 

(art. 3º, III – mestrando/a) ou do Diploma de Mestre (art. 3º, III – mestre); 

e) Carta de motivação com: (i) indicação das razões pelas quais tem 

interesse na vaga, (ii) explicação sobre sua disponibilidade de tempo; 

(iii) relato de experiências prévias com pesquisas empíricas 

quantitativas e qualitativas; (iv) para a vaga do art. 3º, III, indicação se 

possui ou não o interesse descrito no art. 3º, §2º. 

f) Planilha sistematizada com dados de todos os acórdãos do STF que, 

em julgamentos proferidos entre 03/12/2008 e 31/12/2009, contêm na 

ementa ou na indexação a expressão “Convenção Americana”. 

 

Art. 7º. Os candidatos pré-selecionados serão convocados por e-mail 

para uma entrevista online a ser realizada no dia 28/03/2022. 

 

Art. 8º. Os resultados definitivos serão divulgados no site 

www.nuped.com.br/editais até o dia 31/03/2022. 

 

Art. 9º. Dúvidas podem ser sanadas por e-mail encaminhado a 

nupedpuc@gmail.com. 

 

Curitiba, 15 de março de 2022. 

  
 

 

Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem 
Líder do NUPED – Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas 

e Desenvolvimento Humano da PUCPR  
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