
 

 

EDITAL 

Vaga de bolsa-auxílio para pesquisador em Direito 

Este edital formaliza as informações da proposta de contratação de 01 pesquisador 

para trabalhar on-line como auxiliar acadêmico de revisão crítica de textos jurídicos de autoria 

do Professor Rodrigo Caramori Petry (veja a página pessoal: www.rodrigopetry.com.br).  

Seja bem-vindo (a), leia com atenção, e participe!  

1. Inscrição 

Inscreva-se enviando um e-mail para o endereço rcp@rodrigopetry.com.br dessa forma: 

➢ 1º passo: no campo assunto do e-mail insira “Seleção pesquisador”;  

➢ 2º passo: anexe um arquivo formato Word (Office/Microsoft) contendo seu currículo, 

destacando as qualidades, experiências e aptidões que sejam de interesse para a vaga 

aqui oferecida (se desejar, adicionalmente também informe seu currículo Lattes); 

➢ 3º passo: anexe um arquivo formato Word contendo uma carta de apresentação, ou seja, 

uma redação elaborada por você contando as razões que justificam o interesse pela vaga 

e suas qualidades/aptidões úteis para a vaga (mínimo de duas, e máximo de 3 páginas); 

➢ 4º passo: envie o e-mail; 

➢ 5º passo: siga o Instagram (@rodrigocaramoripetry) e se inscreva também no formulário 

de cadastro disponível na página inicial do site www.rodrigopetry.com.br para ser 

informado sobre o resultado e receber outras oportunidades que surgirão em breve. 

Prazo de inscrição: a inscrição deve ser enviada até 23:59h do dia 05 de março de 2022. 

Entrevista: os melhores candidatos farão entrevista on-line (de 06/03 até 09/03). 

Resultado final: será divulgado até 10/03/2022.  

Início do trabalho: 10/03/2022. 

 

2. Perfil do candidato 

• A vaga é aberta a estudantes de Direito, bacharéis e jovens profissionais (advogados, 

assessores, etc.) que tenham interesse em leitura, revisão e crítica jurídica de textos 

(inclusive legislação, jurisprudência e doutrina), especialmente sobre direito tributário.  

• Se dará preferência a candidatos com bons conhecimentos de direito tributário ou que 

estejam dispostos a avançar mais no estudo dessa área.  

• Necessários conhecimentos avançados de editor de textos Word e Power Point (Microsoft). 

• Conhecimentos avançados de Inglês (leitura e redação em língua inglesa) e de edição em 

planilhas Excel (Microsoft) são diferenciais importantes. 
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3. O trabalho acadêmico envolvido 

• Em sua rotina de trabalho o candidato selecionado deverá realizar a leitura e revisão da 

redação de textos jurídicos (sobretudo acadêmicos). Nessa revisão deverá ser avaliada a 

correção gramatical, a clareza da redação, a eficiência didática, e a adequação e coerência 

jurídica dos argumentos e fundamentos utilizados.  

• O pesquisador deverá realizar observações, sugestões, correções e críticas construtivas 

sobre os textos produzidos pelo professor-orientador dos trabalhos de revisão (Prof. 

Rodrigo Caramori Petry). 

• Os textos a serem revisados serão principalmente artigos, informativos, textos didáticos, e 

um livro que está sendo ampliado para publicação após ter sido premiado em 2020 como 

melhor obra em direito público pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ). 

 

4. Carga horária de trabalho 

• O trabalho será realizado na modalidade on-line, e em ritmo conforme as solicitações feitas 

pelo Prof. Orientador, o que permite certa flexibilidade de horários. A estimativa é a de que 

o candidato selecionado trabalhe de forma intermitente, por tarefa/prazo, em carga horária 

que somada deve equivaler a cerca de 06 (seis) dias de trabalho por mês, restando livres 

as demais horas/dias do mês. Não se exige exclusividade, e haverá diálogo semanal. 

• Os prazos de entrega das revisões e tarefas conexas (por e-mail ou Whatsapp) será 

estabelecido em conversas com o Prof. Orientador. Por vezes será a revisão de um artigo 

com 5 páginas; em outro momento será a revisão de capítulo de livro com 30 páginas, ou 

revisão e comentários sobre um texto de 03 páginas em Inglês, etc., de forma variável. 

• Além da revisão escrita/anotada de textos por meio de computador/notebook com pacote 

Office, o pesquisador deverá estar preparado e disponível para reuniões on-line (por 

plataformas como Zoom e Microsoft Teams), com o uso de câmera e microfone, sendo de 

sua responsabilidade o acesso à internet estável em seu local escolhido de trabalho, que 

pode ser em qualquer lugar no Brasil ou exterior, pois não será exigida presença física. 

 

5. Prazo para término dos trabalhos  

• A contratação é por prazo determinado, estimando-se em 02 (dois) a 03 (três) meses a 

duração da contratação. Entretanto, poderá ser prorrogado a depender de eventuais 

necessidades surgidas no decorrer dos trabalhos de revisão e apoio. 

 

6. Remuneração (bolsa-auxílio) mensal  

• O pesquisador receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês, 

depositados em sua conta corrente bancária, indicada no ato da contratação. O depósito 

será realizado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao trabalhado. 
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7. Prêmio final por dedicação e resultado 

• Caso ao final do período total de trabalho previsto o pesquisador tenha superado as 

expectativas do Prof. Orientador, mediante destacada dedicação em horas de pesquisa-

revisão, pontualidade nas reuniões, disponibilidade, e qualidade dos serviços entregues, 

receberá adicional em forma de prêmio, atribuído conforme avaliação do Prof. Orientador: 

Conceito bom: ........ R$ 300,00 (trezentos reais); ou 

Conceito ótimo: ........ R$ 600,00 (seiscentos reais); ou 

Conceito excelente: .... R$ 1.000,00 (mil reais). 

• Caso venha a ser concedido o prêmio, o valor deste será pago juntamente com o valor da 

última bolsa-auxílio do pesquisador, mediante depósito em sua conta corrente. 

 

8. Prêmios de participação aos 03 (três) melhores candidatos 

• Os três (03) melhores candidatos inscritos neste processo seletivo receberão, como forma 

de estímulo ao seu aperfeiçoamento acadêmico, prêmios de participação em dinheiro (R$) 

e mais 1 livro com entrega/frete grátis, independentemente da seleção para a vaga: 

 

Candidato selecionado em 1º lugar  

• Ganha a vaga de pesquisador; 

• Ganha de presente um livro-coletânea contendo mais de 40 artigos jurídicos sobre temas 

tributários (1.299 páginas), em exemplar novo (dentro da embalagem), com valor/preço na 

livraria de R$ 166,00, da Editora Noeses (direção do Prof. Paulo de Barros Carvalho), e 

entregue pelos Correios (com frete gratuito) no endereço indicado pelo candidato; 

• Ganha mais um prêmio de R$ 100,00 (cem reais), depositados em sua conta corrente. 

 

Candidato selecionado em 2º lugar  

• Ganha de presente um livro-coletânea contendo mais de 40 artigos jurídicos sobre temas 

tributários (1.299 páginas), em exemplar novo (dentro da embalagem), com valor/preço na 

livraria de R$ 166,00, da Editora Noeses (direção do Prof. Paulo de Barros Carvalho), e 

entregue pelos Correios (com frete gratuito) no endereço indicado pelo candidato; 

• Ganha mais um prêmio de R$ 100,00 (cem reais), depositados em sua conta corrente. 

 

Candidato (a) selecionado (a) em 3º lugar  

• Ganha de presente um livro-coletânea contendo mais de 40 artigos jurídicos sobre temas 

tributários (1.299 páginas), em exemplar novo (dentro da embalagem), com valor/preço na 

livraria de R$ 166,00, da Editora Noeses (direção do Prof. Paulo de Barros Carvalho) e 

entregue pelos Correios (com frete gratuito) no endereço indicado pelo candidato; 

• Ganha mais um prêmio de R$ 100,00 (cem reais), depositados em sua conta corrente. 


