
                    
 

ESCOLA  DE  D IREI TO 
PROGRAMA DE  PÓS -GRADUAÇÃO EM D IRE ITO 

 
EDITAL 12/2019 – PPGD/PUCPR  

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO  
DE PROFESSOR(A) PESQUISADOR(A) 

 
 

O Decano da Escola de Direito, representando nesse ato a Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, tendo levado o fato ao conhecimento 

do colegiado do PPGD em 04/11/2019, e o Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Direito, comunicam que: 

 

Em virtude da constatação de situação objetiva caracterizadora 

de conflito de interesses (contrato de sociedade de advogados vigente entre membro 

da Comissão de Seleção e um dos candidatos) no processo seletivo; 

 

Em virtude do fato de que os signatários desta decisão e do 

edital de abertura do processo seletivo e a PUCPR desconheciam essa situação, que não 

foi exposta quando da definição da Comissão de Seleção, e souberam dessa situação por 

intermédio de informação prestada por um dos candidatos durante o processo de 

avaliação das candidaturas, a qual foi em seguida confirmada pelo membro da Comissão 

de Seleção envolvido na situação objetiva caracterizadora de conflito de interesses; 

 

Em virtude do fato de que a Comissão de Seleção em questão 

participou de todas as fases do processo seletivo, desde (a) a elaboração do edital, bem 

como (b) a homologação das inscrições e (c) a avaliação e a decisão quanto à aprovação 

dos candidatos para as etapas subsequentes, tendo o membro envolvido na situação 

objetiva caracterizadora de conflito de interesses atuado em todas essas etapas; 

 

O Decano decidiu EXTINGUIR, de ofício, o processo seletivo para 

contratação de professor(a) pesquisador(a) aberto pelo Edital n. 12/2019, diante da 

constatação de vício formal decorrente de situação objetiva caracterizadora de conflito 

de interesses, sem prejuízo da apuração das responsabilidades cabíveis. 

 

Curitiba, 05 de novembro de 2019. 

 

 
Prof. Dr. Eduardo Oliveira Agustinho 

Decano da Escola de Direito 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação 

 

 
 

 

Prof. Dr. André Parmo Folloni 

Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Direito 

 


