Chamada para envio de currículos para cadastro reserva
de Professor (a) Doutor (a) do PPGD em Direito da
PUCRS.
O Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS – Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nível mestrado e doutorado
acadêmico (curso avaliado pela CAPES com nota 6), informa que está
recebendo currículos para formação de cadastro reserva de professor(a)
pesquisador(a), para o caso de eventual inclusão no seu quadro docente
permanente e colaborador na Área de concentração Teoria Geral da Jurisdição
e

Processo,

com

linha

de

pesquisa

em:

Jurisdição,

Efetividade

e

Instrumentalidade do Processo.

Os currículos enviados deverão atender os seguintes requisitos
mínimos: (i) Ter título de Doutor, nacionalmente reconhecido na forma da lei,
na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil, em Programa de
Pós-Graduação em Direito recomendado pela CAPES com nota mínima 5; (ii)
Ter título de Mestre, nacionalmente reconhecido na forma da lei, na área de
Direito com ênfase em Direito Processual Civil, em Programa de PósGraduação em Direito recomendado pela CAPES com nota mínima 5; (iii) Ter
proficiência em duas ou mais línguas estrangeiras dentre as seguintes: alemão,
francês, inglês e italiano; (iv) Demonstrar capacidade de internacionalização,
mediante participação em eventos no exterior, apresentação de trabalhos,
publicações no exterior, em especial em língua estrangeira, em obras e/ou
periódicos aderentes à área de concentração e linha de pesquisa a que se refere
o presente edital, designadamente, processo civil e em especial processos
coletivos; (v) Ter Produção técnica qualificada e vinculada à Área de
Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa, com ênfase em processo civil

em geral e processos coletivos em particular; (vi) Ter produção bibliográfica
qualificada, livros, capítulos de livros e artigos em periódicos com qualis B1 ou
superior, com ênfase em processo civil em geral e processos coletivos em
particular.
Para fins de avaliação dos currículos, serão considerados as
produções bibliográficas e técnicas dos últimos 5 anos.

Os currículos que não se enquadrarem nos requisitos mínimos
serão desconsiderados.

Os candidatos devem encaminhar os currículos até dia 20 de
janeiro para o e-mail: ppgdir@pucrs.br, com link para o respectivo currículo na
plataforma lattes.

Porto Alegre, 6 de janeiro de 2019.

Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet
Coordenador do PPGD da PUCRS

