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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do   

Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, divulga e informa que está aberta a seleção para uma 

bolsa de Doutorado FAPERJ aluno nota 10. 

  

     1.DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

      Poderão candidatar-se os alunos que atendam aos seguintes requisitos: 
 

a) Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ a 

partir do 3° ou 4° período; 

b) Ter dedicação integral às atividades do Programa de Pós-Graduação; 

c) Não exercer atividade remunerada quando da efetivação da bolsa. 

d) Ter ou poder abrir conta corrente no banco Bradesco. 

 

 

       2.DOCUMENTOS 

 

a) Para a inscrição na seleção das bolsas é necessária a apresentação dos seguintes 

documentos na Secretaria do PPGD:  

b) Currículo Lattes atualizado e com cópia das principais publicações; Projeto de tese; 

c) Declaração assinada sobre o exercício de qualquer atividade remunerada; Formulário 

devidamente preenchido e documentado disponível no site: 

(http://www.ppgduerj.com/formularios.html); 

d) Declaração assinada, de dedicação integral ao Curso de  Doutorado; 

e) O (a) candidato (a) advogado (a) deve apresentar declaração de próprio punho de que 

exerce a advocacia de forma eventual, não encontrando- se associado a algum escritório, 

nem exercendo a profissão de forma habitual e contínua; 

f) Declaração de imposto de renda (IRPF) ou declaração pública de isenção; 

g) Número FAPERJ do Candidato e do Orientador 

h) Declaração assinada, informando que os extratos de contas (corrente e poupança) 

apresentados são de todas as contas existentes em Bancos, e que o candidato (a) não 

possui nenhuma outra conta ou investimento não declarada – vide formulário 
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 3.DATAS 

 

a) Inscrições 

      De 16 até 31 de Julho (9h às 12h) 

      Local: Secretaria do PPGD 
b) Entrevista a combinar. (02 de agosto de 2018) 

c) Resultado 

      O resultado da seleção será divulgado 3 de agosto de 2018. 

       Local: Site do PPGD e mural da secretaria do PPGD. 

 

O(a)s inscrito(a)s deverão, nos dia 01 e 02 de Agosto, estarem à disposição  da Coordenação 

do PPGD para o preenchimento ON LINE dos cadastros FAPERJ. 

 

 

 

             Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
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