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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES 

Grupo de Pesquisa em Improbidade Administrativa – GPIA/IDP

 

O Grupo de Pesquisa em Improbidade Administrativa (GPIA/IDP), coordenado pelos professores 

Rafael de Alencar Araripe Carneiro e Guilherme Pupe da Nóbrega, divulga edital para seleção de 
pesquisadores voluntários com inscrições abertas até o dia 01/06/2021. 

O Grupo de Pesquisa tem como objetivo identificar como a Lei de Improbidade Administrativa é 
aplicada nos tribunais, bem como fornecer subsídios para proposições normativas e políticas 

públicas, em especial a atuação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dos Ministérios Públicos 
Federal e Estaduais, de entidades associativas de servidores e agentes públicos, bem como realizar 

análises críticas sobre a aplicação da Lei, por meio de duas linhas de pesquisa: 

(1) Análises jurimétricas sobre Improbidade Administrativa: desenvolvimento de pesquisas 
empíricas e elaboração de bancos de dados sobre a aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa, em especial o levantamento de informações que permitam realizar análises 
sobre divergências na aplicação da lei em função do agente público acusado, da região 

geográfica envolvida, da tipificação do ato imputado e do impacto econômico do suposto ilícito; 

(2) Pesquisas teóricas sobre Improbidade Administrativa à luz das análises jurimétricas: cotejo 
entre os resultados das análises jurimétricas realizadas pelo grupo e a doutrina existente sobre 

improbidade administrativa. 

Assim, espera-se que ambas as linhas de pesquisa cooperem para fomentar o desenvolvimento da 

probidade administrativa. 

 

I. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão se inscrever como pesquisadores voluntários alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação do IDP ou de outras instituições de ensino, independentemente do curso, desde que, não 
sendo da área do Direito, demonstrem interesse pelo estudo da Improbidade Administrativa e 

potencialidade contributiva com as linhas de pesquisa. 

 

II. INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas no site do CEPES/IDP (http://www.idp.edu.br/cepes), por meio do 

envio do formulário anexo a este edital até o dia 01/06/2021 ao endereço eletrônico 
gpia@idp.edu.br, com assunto do e-mail contendo a linha de pesquisa que deseje integrar: 

http://www.idp.edu.br/cepes
mailto:gpia@idp.edu.br
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(a) Inscrição – GPIA – Análises jurimétricas sobre Improbidade Administrativa 
(b) Inscrição – GPIA – Pesquisas teóricas sobre Improbidade Administrativa à luz das análises 

jurimétricas 

Os e-mails recebidos que não utilizem nenhum dos dois assuntos serão descartados do processo 
seletivo, sendo facultado ao aluno que submeta novamente o formulário desde que o faça dentro 
do período de inscrições mencionado no parágrafo anterior. 

Além do formulário que segue anexo ao presente edital, é obrigatório que o pesquisador submeta o 

currículo para análise conjunta, sendo-lhe facultado encaminhar, no corpo do texto do e-mail, o 
endereço eletrônico para seu currículo Lattes. 

 

III. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

A classificação dos inscritos será feita levando em consideração (i.) enquadramento do pesquisador 
no curso e adequação com o objeto do grupo de pesquisa; (ii.) experiência prévia com improbidade 

administrativa e/ou pesquisas empíricas; (iii.) nível de conhecimento do software Microsoft Excel; 
(iv.) experiências pretéritas em grupos de pesquisa. 

O resultado será divulgado por e-mail aos inscritos no dia 15/06/2021, com calendário de reuniões 

do grupo anexado à seleção. 

 

Maiores informações podem ser solicitadas ao e-mail gpia@idp.edu.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Me. Rafael de Alencar Araripe Carneiro 

Coordenador do Grupo de Pesquisa 

Prof. Me. Guilherme Pupe da Nóbrega 

Coordenador do Grupo de Pesquisa 

 

 
Grupo de Pesquisa em Improbidade Administrativa 
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP 
SGAS Quadra 607, Módulo 49, Via L2 Sul 
Brasília - DF, CEP 70200-670 
gpia@idp.edu.br | +55 61 3535-6565  

mailto:gpia@idp.edu.br
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ANEXO – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: Clique para inserir o texto. 

RA: Clique para inserir o texto. Telefone: (DDD) 00000-0000 E-mail: Clique para inserir o 
texto. 

Curso: Escolher um item. Semestre: Escolher um item. Profissão: Escolher um item. 

Você já teve contato com improbidade administrativa? Escolher um item. 

Você já teve contato com pesquisas empíricas? Escolher um item. 

Qual seu nível de conhecimento do software Microsoft Excel? Escolher um item. 

Você conhece algum integrante do grupo? Escolher um item. 

Se a resposta acima foi positiva, escreva o nome ao lado: Clique para inserir o texto. 

Observações e comentários adicionais 

Clique para inserir o texto. 
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