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INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – IDP 

ESCOLA DE DIREITO DO IDP – EDIR 

EDITAL DO GRUPO DE ESTUDO “DIREITO DO CONSUMIDOR” – GECON/IDP” 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 01/2021 

 

O Grupo de Estudo “Direito do Consumidor”, coordenado pelo professor doutor Ricardo 

Morishita Wada, por intermédio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa 

- IDP, divulga o presente edital para seleção de pesquisadores voluntários com inscrições 

abertas do dia  03/11/2021 até o dia 19/11/2021 e estabelece as normas para a realização 

da seleção de interessados em suas atividades no ano de 2021, nos seguinte termos:. 

 

I. Objeto: 

1. seleção de, no máximo, 15 (quinze) pesquisadores voluntários que preencham 
os requisitos deste edital; 

 

II. Atribuições do Pesquisador Voluntário 

1. dispor de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para o desenvolvimento das 
atividades do grupo; 

2. participar de todas as reuniões ordinárias (semanais) e extraordinárias do 
grupo; 

3. formular um plano de trabalho a ser validado pelo coordenador; 

4. participar de discussões e aprimoramento do conhecimento por meio de redes 
sociais associadas ao Grupo; 

5. submeter suas produções jurídicas à análise do coordenador; 

6. reforçar a divulgação e a realização dos eventos acadêmicos promovidos pelo 
Grupo; 

7. apresentar, impreterivelmente, ao final do ano letivo, um relatório com a 
descrição das atividades desenvolvidas no Grupo; 

8. produzir um artigo científico ao final do semestre de 2021 sob a orientação do 
coordenador. 

 

III. Processo Seletivo Simplificado 

1. Número de Vagas: 15 vagas  

2. Prazos:  

 Inscrição: 03/11/2021 até o dia 19/11/2021 
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 Análise e Seleção: 20/11/2021 a 25/11/2021 

 Resultado: 26/11/2021 

3. Links: 

 Inscrição < https://www.idp.edu.br/selecao-de-pesquisadores-cepes/ > 
(no ato da inscrição o candidato deverá fornecer informações sobre 
seus dados pessoais) 

 Resultado: < https://www.idp.edu.br/selecao-de-pesquisadores-cepes/ 
> 

4. Candidatos elegíveis: voluntários alunos dos cursos de graduação, 
especialização, mestrado ou doutorado do IDP ou de outras instituições de 
ensino, independentemente do curso, desde que, não sendo da área do Direito, 
demonstrem interesse pelo estudo do Direito do Consumidor e potencialidade 
contributiva com as linhas de pesquisa. 

5. Forma de seleção: análise curricular e entrevista 

6. Critérios de classificação: 

 enquadramento do pesquisador no curso e adequação com o objeto do 
grupo de pesquisa; 

 tenha cursado a disciplina Direito do Consumidor e tenha sido aprovado 
com média final igual ou superior a 8,0 (oito); 

 experiência prévia com o direito do consumidor e/ou pesquisas 
empíricas; 

 nível intermediário de conhecimento do software Microsoft Excel; 

 experiências pretéritas em grupos de pesquisa. 

7. Disposições Finais 

 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 
candidato com as condições estabelecidas neste edital. 

 Casos omissos e maiores informações podem ser solicitadas ao e-mail 
gecon@idp.edu.br, deliberados pela coordenação do Grupo. 

 Professor Líder do Grupo: Ricardo Morishita Wada 

 

 

Brasília, 22 de outubro de 2021. 

(assinado eletronicamente) 

GRUPO DE ESTUDO DIREITO DO CONSUMIDOR” – GECON/IDP 

Ricardo Morishita Wada 

Coordenador 
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