EDITAL Nº 02/2022
8ª Edição - SUMMER SCHOOL EM DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APMP faz saber aos
associados e associadas que estão abertas as inscrições para o “8ª Edição - Summer
School em Democracia e Desenvolvimento”, a ser realizado no período de 11 a 15 de
julho em Siena na Itália, com custeio da inscrição pela APMP, conforme item IV deste
edital.

I - DO EVENTO
O curso é organizado e realizado pela Universidade de Siena e pela UNIALFA-FADISP.
II – PROGRAMAÇÃO
A Summer School terá 09 (nove) dias de aula e visitas que serão ministradas em
português e espanhol, distribuídas da seguinte forma:

III - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1. A APMP oferece aos associados e associadas 05 (cinco) vagas para participação
no evento, que serão selecionadas por sorteio.
2. As inscrições estarão abertas a partir da divulgação deste edital, até o dia 12 de
junho de 2022 e deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site:
www.apmppr.org.br.
3. No dia 13 de junho de 2022 será divulgada a relação dos associados e associadas
inscritas.
4. No dia 14 de junho de 2022, serão sorteados, com transmissão em tempo real, os
nomes dos 05 (cinco) participantes e formada lista de espera com os
remanescentes, na ordem definida pelo sorteio.
5. Os sorteados deverão confirmar sua participação ou desistência até o dia 20 de
junho de 2022, às 18h00, após essa data serão chamados os suplentes na ordem
divulgada.
IV – DAS DESPESAS
1. A inscrição no CURSO será custeada pela APMP para os 5 sorteados.
2. A APMP não custeará despesas referentes a passagens, hospedagens,
alimentação, transportes terrestres, vistos, etc.
3. Havendo desistência após as 18h00min do dia 20 de junho de 2022, o
associado deverá reembolsar o valor pago pela APMP.
V - DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Informações
sobre
o
www.fadisp.com.br/siena/.
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2. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail:
atendimento@apmppr.org.br.
Curitiba, 06 de junho de 2022.

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ
Presidente

