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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

 

EDITAL Nº 67 / 2021 - PRPPG (10.01.05.19) 

 

Nº do Protocolo: 23422.011616/2021-96

Foz Do Iguaçu-PR, 22 de julho de 2021.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), nomeada pela Portaria nº 357/2019/GR, no uso de suas atribuições 
legais e em face à publicação do Edital PRPPG nº41/2021, que dispõe sobre o Processo 
Seletivo para Discentes para o Curso de Especialização em Direitos Humanos na América-
Latina, em concordância com a Comissão de Seleção designada pela Portaria 
nº22/2021/PRPPG convidam:
 

 

1 Do Objetivo
 

1.1 Convidar servidores técnicos administrativos e/ou docentes com titulação mínima de 
especialista para comporem a Comissão Especial de Análise e Avaliação de Currículos do  
Processo Seletivo para Discentes para a Especialização em Direitos Humanos na América-
Latina.
 

1.2 Os/As membros da comissão realizarão a análise e avaliação de currículos acadêmicos 
dos/as candidatos/as, inscritos/as no Processo Seletivo Edital PRPPG nº 41/2021.
 

2 Dos Requisitos
 

(i) ser servidor/a da carreira técnico administrativo em educação ou docente da UNILA;
(ii) possuir titulação mínima de especialista, preferencialmente na área de Ciências Sociais 
ou Ciências Humanas;
(iii) ter disponibilidade para dedicar-se a análise e avaliação dos currículos dos/as 
candidatos/as inscritos/as no Processo Seletivo para Discentes para o Curso de 
Especialização em Direitos Humanos na América-Latina, Edital nº41/2021/PRPPG;
(iv) leitura prévia do Edital nº 41/2021/PRPPG, disponível neste link; 
https://documentos.unila.edu.br/editais/prppg/41-2
(v) no ato da inscrição declarar sigilo das informações referentes aos/às candidatos/as e 
documentos compartilhados referentes ao Processo Seletivo Edital nº 41/2021/PRPPG 
(vi) não estar em período de férias.
 

3 Das Atividades
 

3.1 Os/As membros/as  da Comissão Especial de Análise e Avaliação de Currículos do  
Processo Seletivo para Discentes para o Curso de Especialização em Direitos Humanos na 
América-Latina selecionados/as, receberão acesso aos currículos e documentos 
comprobatórios dos/as candidatos/as disponibilizados por meio do drive institucional e
deverão:

a.  
proceder a avaliação do currículo face aos documentos comprobatórios, do grupo de 
candidatos/as que lhe for designado, em conformidade com a Tabela de Avaliação de 
Currículo (Anexo I);
 

b.  
conferir e lançar a nota obtida pelo/a candidato/a em planilha disponibilizada pela 
Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu.
 

 

4 Das Vedações
 

4.1 É vedada a avaliação de currículo de candidatos/as que pertençam ao círculo familiar, de 
amizade, cônjuge ou parceiro(a), tenham parceria em publicações acadêmicas ou outra 
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relação caracterize conflito de interesse. 
4.1.1 Nestes casos, o/a avaliador/a, deverá informar a situação à DPGLS, pelo e-mail 
lato@unila.edu.br,  que designará outro avaliador/a para o/a candidato/a.
 

4.2 O/A avaliador/a ao constatar que o candidato/a possui titulação igual ou superior a sua, 
deverá abster-se de realizar a avaliação desse currículo, informando imediatamente à 
DPGLS, pelo e-mail lato@unila.edu.br. 
 

5 Das Inscrições
 

5.1 Os/As interessados/as em participar da Comissão Especial de Análise e Avaliação de 
Currículos do Processo Seletivo para Discentes para o Curso de Especialização em Direitos 
Humanos na América-Latina, deverão fazer a inscrição preenchendo o formulário eletrônico 
disponibilizado no INSCREVA, no evento intitulado "Comissão Especial de Análise e 
Avaliação de Currículos DHAL". Link para o INSCREVA
 

6 Cronograma
 

ATIVIDADE PRAZO

Inscrição De 22 à 27 de julho de 2021

Emissão de Portaria para publicação no 
Boletim de Serviços 

28 de julho de 2021

Delimitação dos blocos de candidatos por 
avaliador/a

28 de julho de 2021

Prazo para realização das atividades 
relacionadas no Item 3

até 02 de agosto de 2021

 

 

7 Das Disposições Finais
 

7.1 A PRPPG publicará Portaria de Designação nomeando os/as membros/as da  Comissão 
Especial de Análise e Avaliação de Currículos do Processo Seletivo para Discentes para o 
Curso de Especialização em Direitos Humanos na América-Latina.
 

7.2 A PRPPG emitirá declaração de participação aos/as voluntários/as.
 

7.3 A participação será voluntária e não gerará direitos ou vantagens de qualquer natureza.
 

7.4 Caso o/a avaliador/a selecionado/a fique impedido/a de realizar as atividades 
relacionadas no item 3, deverá informar imediatamente a DPGLS, pelo e-mail 
lato@unila.edu.br.
 

7.5 A equipe da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e a  Coordenação do Curso de 
Especialização em Direitos na América Latina agradecem antecipadamente aos/às 
voluntários/as.
 

7.6 Os casos omissos serão decididos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação em  
conjunto com a Coordenação do Curso de Especialização em Direitos na América Latina.

 

 

 

(Assinado digitalmente em 22/07/2021 17:41 ) 

DANUBIA FRASSON FURTADO 

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE 

PRPPG (10.01.05.19) 

Matrícula: 2886345 
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