
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

NÚCLEO DE PESQUISAS SISTEMA CRIMINAL E CONTROLE SOCIAL - SCCS 
 

 

Edital de convocação de pesquisadores adjuntos 

 

A Coordenação do Núcleo de pesquisas Sistema Criminal e Controle Social do 

Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direito da Universidade Federal do Paraná 

(Grupo SCCS) convoca interessados em participar do Projeto de Pesquisas 

Responsabilidade penal de pessoas jurídicas na condição de pesquisador-adjunto para o 

período de agosto de 2019 até junho de 2020. 

A função de pesquisador-adjunto será exercida através de vinculação a um dos 

projetos individuais listados abaixo, a ser indicado pelo pretendente no corpo do 

documento que acompanhará o e-mail de inscrição. 

Poderão inscrever-se tanto pesquisadores profissionais, professores, doutores, 

mestres ou especialistas quanto alunos de graduação ou pós-graduação stricto sensu ou 

lato sensu, desde que vinculados ao curso de Direito.  

 

Das atividades 

 

Os pesquisadores-adjuntos deverão atuar em conjunto com o autor do projeto 

individual a que se vinculem, realizando pesquisa bibliográfica, auxiliando na redação do 

texto e participando das reuniões, debates e seminários vinculados ao projeto.  

As reuniões estão agendadas para os dias: 29/08/2019, 10/10/2019, 28/11/2019, 

20/02/2020, 02/04/2020 e 28/05/2020. 

 

Das vagas 

 

Serão selecionados um pesquisador-adjunto para cada um dos quatro projetos 

individuais inscritos no edital, quais sejam: 

1) Pesquisador :Paulo César Busato. Projeto de pesquisa: Que condutas 

criminosas pode a pessoa jurídica realizar? 

2) Pesquisadores: Alexey Choi Caruncho e André Tiago Pasternak Glitz. Projeto 

de pesquisa: Adequação investigatória para a responsabilização penal de pessoas 

jurídicas. 

3) Pesquisador: Samuel Ebel Braga Ramos. Projeto de pesquisa: Corporate 

Manslaughter e a responsabilidade penal de pessoas jurídicas por crimes de homicídio no 

Brasil. 
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4) Pesquisador: Gustavo Britta Scandelari. Projeto de pesquisa: O garante do 

garante: reflexões sobre a responsabilidade em comissão por omissão na estrutura 

hierarquizada entre empresas. 

 

Critérios de seleção 

 

Os critérios a serem observados para a seleção dos inscritos são titulação, 

publicações, participação em outros grupos de pesquisas, domínio de idiomas, 

participação em congressos e eventos sobre a temática específica do projeto geral e 

experiência profissional.  

Os projetos serão selecionados pelos autores dos projetos individuais, tendo em 

conta os critérios de seleção em reunião a ser realizada entre os membros, obedecida, na 

medida do possível, as preferências de interesses manifestadas pelos inscritos.  

 

Modo de inscrição 

 

O interessado deverá enviar inscrição impreterivelmente até o dia 29/06/2019, 

exclusivamente por e-mail a ser enviado para o endereço eletrônico 

sccs.ufpr@gmail.com, ao qual deverá ser anexado arquivo em formato word contendo:  

1. Nome completo, CPF, telefone, endereço de e-mail, localidade e 

residência do pesquisador.  

2. Todos os dados pessoais do interessado que sejam pertinentes aos 

critérios de seleção deste edital.  

3. Indicação, em ordem de preferência de 3 (três) projetos individuais 

já inscritos, vinculados ao projeto geral, identificados através do seu 

título e do pesquisador responsável.  

 

Ultimado o processo de seleção, será divulgado resultado em edital neste PPGD.  

 

UFPR, 17/06/2019 
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