EDITAL DE SELEÇÃO – PROJETO DE PESQUISA E
PRÁTICA JURÍDICA (PPJ)

EDITAL 022015

O Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade da FDUSP (GEDS), seleciona, dentre a
comunidade acadêmica, 
15 (quinze) membros para a participação em uma de suas frentes de
atuação, o 
Projeto de Pesquisa e Prática Jurídica
, vinculado ao Departamento de Direito
Processual (DPC), para o período de 
Agosto de 2015 a Julho de 2016
.

O Projeto de Pesquisa e Prática Jurídica, sob a orientação da 
Professora Susana
Henriques da Costa, deve continuar a dar voz às demandas da população travesti e
transexual. Nesta nova etapa, o objetivo do PPJ é construir um 
litígio estratégico que
permita a atuação coordenada dos encaminhamentos que o GEDS recebe do Centro de
Referência e Defesa da Diversidade, ONG vinculada à Prefeitura.
1. DAS ATIVIDADES

1.1.
As atividades do PPJ ser
ã
o divididas semanalmente, ocorrendo a cada sextafeira.
1.1.1. 
A primeira atividade do dia, realizada às 12h45, consistirá num grupo de
estudos em que serão discutidos, alternadamente, 
textos de formação sobre o universo
LGBT e discriminação
, que abordem a questão tanto do ponto de vista jurídico quanto sob a
ótica das ciências sociais, e 
textos de litigância estratégica e de direito processual em
geral
, facilitados pela Profesora Susana Henriques da Costa,
1.1.2. A segunda atividade consistirá na prestação de assistência judiciária,
utilizandose da estrutura e organização do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI
de Agosto, a cidadãs e a cidadãos transexuais e travestis. Os atendimentos realizados
darseão na forma de plantões de 3 (três) horas costumeiramente, realizados das 15h00 às
18h00.
1.1.3
.
Em face do Acordo firmado com o Departamento Jurídico para a realização do
PPJ e de causa superveniente, ao GEDS é dispensado o direito à possibilidade de
flexibilização do horário (que não excederá quatro horas de Plantão) e dia previamente
fixados, tendo em consideração a observância do juízo de conveniência e oportunidade e a
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ausência de prejuízo das atividades desempenhadas pelo Grupo de Estudos – quaisquer
mudanças serão deliberadas no Grupo.
1.1.4. 
Os membros integrantes do PPJ deverão exercer a função que, de acordo com a
estrutura administrativa do Departamento Jurídico, for considerada compatível com sua etapa
de formação acadêmica.
1.1.5. As atividades do grupo contarão com a orientação dos advogados orientadores
do Departamento Jurídico.
1.1.6. Ao final do plantão semanal, todos os membros integrantes do PPJ deverão se
reunir para debate dos casos em andamento, esclarecimento de dúvidas e prestação de contas
em conjunto.
1.1.7 A execução do 
PPJ terá duração de um ano, a contar de 
7
de Agosto de 2015 a
29 de Julho de 2016
.

2. ESCLARECIMENTOS DA SELE
ÇÃ
O
2.1
.Poderão inscreverse no 
GEDS quaisquer alunos regularmente matriculados na graduação
ou pósgraduação da FDUSP.
2.2.
Serão preenchidas um total de 15 (quinze) vagas.
2.3
.O processo seletivo consistirá na apreciação de 
Carta de Motiva
çã
o e Curr
í
culo
, e pela
realização de entrevista com a coordenação do GEDS.
2.4.
Os candidatos que não forem selecionados comporão corpo de suplência, podendo ser
convocados para preenchimento de vagas, em caso de desligamento de membros
selecionados.
3. DOS DEVERES DOS MEMBROS BOLSISTAS E N
Ã
OBOLSISTAS
3.1. Será 
obrigat
ó
ria a todos os membros a participação nas reuniões semanais de 
Estudos e
Leituras
.
3.2. 
Os membros selecionados deverão vincularse, simultaneamente, ao PPJ e ao
Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, através da assinatura de termo de
responsabilidade.
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3.2.1
. Não ficam obrigados os membros a passar pelo processo seletivo específico do
Departamento Jurídico, ou a dar orientações jurídicas e assumir casos que não estejam dentro
das competências do projeto.

4. DA FORMA DE INSCRI
ÇÃ
O E DO PROCESSO SELETIVO
4.1 
O Período para a Inscrição no Processo Seletivo do GEDS se inicia no dia 
30 de Junho
de 2015 
e se finda no dia 
31 de Julho de 2015.
4.2. Deve o interessado no PPJ, conforme datas constantes do ponto 
4.1
, enviar 
Carta de
Motivação com até 3.000 (três mil) caracteres, com espaço, e 
curriculum vitae para o email
geds.fdusp@gmail.com
, com o assunto “Inscrição PPJGeds 2015/2016”.
4.2.1. 
Deverá constar no corpo do email: o nome, número USP e ano do candidato.
4.3. 
A data de realização das entrevistas será
03 de Agosto de 2015

.
4.3.1. 
À luz de fato imprevisto, facultase à Coordenadoria a redesignação de data
para a realização das entrevistas, que se dará por óbvio em data posterior à anunciada neste
edital e 
precedida por aviso em contato de email fornecido pelo aluno em tempo h
á
bil.
4.4. 
O Resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 
05 de Agosto de 2015, 
contendo
a lista de aprovados, bem como eventual lista de suplentes.
5. DISPOSI
ÇÕ
ES FINAIS
5.1. Casos omissos e situações excepcionais serão avaliados e resolvidos pela Professora
orientadora e membros da coordenação.
5.2 
O GEDS compõe Atividade de Cultura e Extensão que contabiliza 
3 CR
ÉD
ITOS 
Livres
do Currículo de Direito da FDUSP.
5.2.1. É necessária a realização, findo o semestre, de Relatório de Atividades
Realizadas (RAR) a ser entregue à Coordenadoria para avaliação e eventual contabilização
dos créditos cumpridos.
5.3. Dúvidas sobre disposições deste edital podem ser enviadas para o endereço
geds.fdusp@gmail.com
.
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São Paulo, 19 de Junho de 2015

Antonio Sauandaj
Coordenador

Guilherme Farabello
Coordenador

Marina Garrote
Coordenadora

Matheus Tocantins
Coordenador

