
 

 

EDITAL 

Vaga de bolsa-estudo para estudante de Direito 

 

Este edital formaliza a proposta de oferta de 01 (uma) bolsa-estudo em benefício de 

estudante carente (dificuldades financeiras) regularmente matriculado em curso de graduação 

em Direito no Brasil, a ser selecionado conforme os critérios e o processo aqui descritos.  

A bolsa compreenderá aulas gratuitas de direito tributário por todo o semestre, 

auxílio financeiro total de R$ 1.500,00 e mais 01 livro-curso (material didático), tudo 

oferecido pelo Prof. Rodrigo Caramori Petry, de forma condicionada à dedicação do aluno aos 

estudos. Para conhecer o Professor, veja sua 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 bolsa-estudo”;  

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

destacando o nome/localização da faculdade de Direito na qual estuda, qual 

período/semestre cursará agora, informações sobre seu histórico escolar (notas), e qual 

será possivelmente seu professor na disciplina de direito tributário na faculdade; 

➢ 3º passo: anexe um arquivo formato Word com uma declaração de hipossuficiência 

financeira na qual você justifica seu interesse pela vaga, seu mérito escolar, suas 

condições de vida e dificuldades financeiras que explicam sua necessidade (máx. 3 págs.); 

➢ 4º passo: envie o e-mail; 

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

formulário de cadastro (“Cadastre-se para receber...”) disponível na página inicial do 

site www.rodrigopetry.com.br para ficar bem informado sobre o andamento, resultado final 

e receber outras oportunidades. 

Prazo de inscrição: a inscrição deve ser enviada até 23:59h de 28 de fevereiro de 2022. 

Entrevista: os melhores candidatos farão entrevista on-line (de 1º/03 até 04/03). 

Resultado final: será divulgado até 05/03/2022.  

Início das atividades: a partir de 07/03/2022. 
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2. Perfil do candidato 

• A vaga é aberta a estudantes carentes (hipossuficiência financeira), regularmente 

matriculados em Curso de graduação em Direito, que demonstrem seu mérito escolar e 

esforço/dedicação ao curso, e estejam interessados em estudar direito tributário.  

• O estudante deve estar matriculado para cursar neste 1º semestre de 2022 em sua 

faculdade de Direito uma disciplina obrigatória de direito tributário.  

• O estudante deverá estar preparado com computador e disponível para reuniões on-line 

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

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

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

• Não serão exigidos conhecimentos prévios ou aprofundados de direito tributário, já que a 

proposta aqui contempla justamente o apoio/reforço didático individual on-line ao 

estudante durante o seu semestre de aulas de direito tributário na faculdade de Direito. 

 

3. Benefícios incluídos na vaga de bolsa-estudo 

• A bolsa contempla uma reunião on-line de orientação inicial com o Prof. Rodrigo 

Caramori Petry, na qual será traçada a estratégia de estudo e a rotina de aulas, e serão 

dadas orientações para o bom aproveitamento do estudo do aluno na faculdade de Direito;  

• A bolsa contempla aulas particulares gratuitas de reforço on-line de direito tributário 

durante o 1º semestre de 2022, correspondentes à carga horária de 1h/aula por semana, 

em apoio ao aluno no seu Curso de graduação em Direito, de forma a auxiliá-lo a ter a 

melhor performance na disciplina obrigatória de direito tributário que estiver cursando; 

• A bolsa contempla também auxílio financeiro de R$ 300,00/mês, durante o período de 05 

(cinco) meses, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com o objetivo de ajudar 

o estudante a manter contas de luz, internet e telefone, ou outro gasto necessário. 

• A bolsa contempla também a entrega de material didático, consistente no fornecimento 

gratuito pelo Prof. Petry ao estudante de 1 (um) livro-curso de direito tributário novo 

(atualizado), ou outro material didático para ajudar o estudante a ter o melhor desempenho 

no seu curso de Direito, e estimular o estudante a formar sua própria biblioteca jurídica. 

 

4. Compromissos assumidos pelo estudante 

• O estudante selecionado terá o compromisso de se dedicar regularmente às aulas 

particulares de reforço on-line, não podendo se ausentar de forma injustificada das aulas, 

devendo comunicar sua eventual ausência com antecedência ao professor particular. 
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• O estudante selecionado terá o compromisso de não faltar às aulas da disciplina 

obrigatória de direito tributário em sua faculdade de Direito, devendo justificar eventual 

ausência e informar o Professor Rodrigo Caramori Petry (professor particular). 

• O estudante selecionado deverá atender aos agendamentos de aulas, às reuniões on-line 

e atividades didáticas que forem propostas pelo Professor Rodrigo Caramori Petry. 

• O estudante selecionado se compromete em utilizar o valor de sua bolsa em gastos úteis 

aos seus estudos (conta de luz, internet, ou outros quaisquer necessários). 

• O estudante selecionado se compromete a buscar um bom resultado em seus estudos no 

curso de Direito que estiver a frequentar, atuando sempre com justiça e honestidade. 

 

5. Prazo para término da bolsa  

• A bolsa é válida por tempo determinado, iniciando-se em março/2022 e terminando no mês 

de julho/2022 (5 meses), e as aulas de reforço aqui descritas serão dadas conforme o 

cronograma de aulas da faculdade de Direito no qual o bolsista estiver matriculado. 

 

6. Pagamento do auxílio mensal  

• O estudante receberá o auxílio de R$ 300,00/mês mediante depósito em conta corrente, 

todo dia 15 (quinze) de cada mês, iniciando-se em março e terminando em julho de 2022. 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Prof. Rodrigo Caramori Petry 

 

 


