
    ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 Eixo Temático - Acesso à Justiça 
Este eixo temático deve desenvolver estudos teóricos/pesquisas empíricas de natureza 
interdisciplinar sobre os aspectos econômicos, sociais e culturais que facilitam ou dificultam 
o acesso à justiça social, tendo presentes as perspectivas transversais de gênero e raça, direitos 
humanos, internacionalização, impacto social e institucional. 

Eixo Temático - Sistema de Justiça Penal e Segurança Pública 
Este eixo temático deve desenvolver estudos teóricos/pesquisas empíricas de natureza 
interdisciplinar sobre as políticas criminais e de segurança pública, tendo presentes as 
perspectivas transversais de gênero e raça, direitos humanos, internacionalização, impacto 
social e institucional. 

Eixo Temático - Sociedade e Trabalho 
Este eixo temático deve desenvolver estudos teóricos/pesquisas empíricas de natureza 
interdisciplinar sobre a historicidade e os sentidos do trabalho, e sobre as formas de sua tutela 
jurídica, que se afirmaram ao longo do tempo, tendo presentes as perspectivas transversais de 
gênero e raça, direitos humanos, internacionalização, impacto social e institucional. 

Eixo Temático - Movimentos Sociais 
Este eixo temático deve desenvolver estudos teóricos/pesquisas empíricas de natureza 
interdisciplinar sobre os movimentos sociais e organizações não governamentais com 
demandas e projetos de políticas e ações públicas com pautas identitárias de reconhecimento 
e de inclusão social, promovendo diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e a diversidade 
de saberes e práticas dos diferentes movimentos e organizações, tendo presentes as 
perspectivas transversais de gênero e raça, direitos humanos, internacionalização, impacto 
social e institucional. 

Eixo Temático – Políticas Públicas 
Este eixo temático deve desenvolver estudos teóricos/pesquisas empíricas de natureza 
interdisciplinar sobre as medidas estatais diretas e indiretas de atendimento das necessidades 
sociais, relacionadas à realização de serviços e à disponibilidade de bens de relevância pública, 
tendo presentes as perspectivas transversais de gênero e raça, direitos humanos, 
internacionalização, impacto social e institucional. 

Eixo Temático e Transversal - Gênero e Raça 
Este eixo transversal deve garantir que em todas as pesquisas sejam levadas em conta as 
desigualdades de gênero e étnico-raciais e diversas interseccionalidades, com adoção de 
linguagem sensível ao gênero e, nas pesquisas empíricas, com a coleta de dados desagregados 
por sexo, cor/raça e etnia, com vistas a análises, conclusões, recomendações que sirvam para 
promover a igualdade material nas relações de gênero e étnico-raciais. 
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Eixo Temático e Transversal - Internacionalização 
Este eixo transversal deve garantir nas pesquisas da ESMPU a perspectiva internacional, tanto 
do ponto de vista do Direito Internacional Público, como do ponto de vista comparado com o 
ordenamento jurídico de outros Estados. 

Eixo Temático e Transversal - Direitos Humanos 
Este eixo transversal deve garantir que as pesquisas fomentem o conhecimento, a difusão e a 
realização dos direitos humanos, envolvendo a formação de uma cultura de respeito à 
dignidade humana e aos valores da paz, liberdade, igualdade e solidariedade. 

Eixo Transversal - Impacto Social 
Este eixo transversal deve garantir que as pesquisas desenvolvidas na ESMU abordem a 
responsabilidade social que o MPU exerce constitucionalmente. 

Eixo Transversal - Impacto Institucional 
Este eixo transversal deve garantir que as pesquisas da ESMPU guardem pertinência e 
importância ao desenvolvimento institucional do MPU. 
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ANEXO III – MODELO DE E-MAIL PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO[1] 

 

Assunto do email: Inscrição do Processo Seletivo de líderes – eixo (“ESCREVER O 
EIXO TEMÁTICO”) -  

 

Solicito a minha inscrição no Processo Seletivo de líderes de grupos de pesquisa da 
ESMPU, conforme informações abaixo: 

 

Nome: (“ESCREVA O SEU NOME NESTE CAMPO”) 

Assinale o seu cargo atual no MPU: (  ) Membro (   ) Servidor 

Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino 

Raça: (   ) Branca   (    ) Amarela    (    ) Parda    (    ) Preta   (    ) Indígena    (    ) Não 
deseja informar 

Possui alguma deficiência?    (     ) Sim    (    ) Não 

 

Assinale o seu ramo de atuação: 

(       ) MPF 

(       ) MPT 

(       ) MPDFT 

(       ) MPM 

 

Assinale o seu eixo temático de interesse - PRIORIDADE 1: 

(         ) Acesso à Justiça 

(         ) Sistema de Justiça Penal e Segurança Pública 

(         ) Sociedade e Trabalho 

(         ) Movimentos Sociais 

(         ) Políticas Públicas 
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(         )  Gênero e Raça 

(         ) Internacionalização 

(         ) Direitos Humanos 

 

Seguem os nomes dos artigos publicados[2] em periódico mínimo A1, A2 ou B1 da 
CAPES ou classificação equivalente, no eixo temático de interesse indicado acima: 

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

 

Seguem os nomes dos capítulos[3] de livros ou livros na área, com ISBN, impresso ou 
eletrônico em e-book publicado na área por editora com Conselho Editorial: 

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

Informo que em anexo se encontra o meu currículo lattes, atualizado, para fins de 
validação dos itens descritos no corpo do e-mail e para classificação no certame. 

Declaro que cumpro os requisitos dispostos no Edital nº 302/2018. 

 

 

[1] Este comunicado deverá ser enviado para o email avalie@escola.mpu.mp.br, no 
período descrito no Processo Seletivo 

[2] O(a) candidato(a) deverá nominar todos os artigos que estiverem descritos no 
currículo lattes e possuírem relação com o eixo temático de seu interesse 

[3] O(a) candidato(a) deverá nominar todos os capítulos de livros ou livros na área do 
eixo temático de seu interesse 
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