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Formulário de Inscrição ∗ 
 
(Espaço para uso interno) 
 
 
 

      

 
 
 
Correio eletrônico do postulante para toda a comunicação com a Escola de Verão:  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
País 
 
.................................... 

 
Sobrenome,   Nome 
 
.................................................................................................................. 
 

 
Cidade  
 
.................................... 
 

 
Estudos em curso e/ou concluídos (por favor marcar com um X) 
 
 
Grad. em curso                   ...........        Grad. concluída                    ........... 
 
Especialização em curso   ...........         Especialização concluída       ........... 
 
Mestrado em curso             ...........        Mestrado concluído                ........... 
 
Doutorado em curso           ...........        Doutorado concluído               ........... 
  
Outros (por favor especifique)      ............................................................... 
 

 
Data de nascimento 
 
.................................... 
 
(Idade em 28.02.2015) 
 
................................... 
 
 
Atividade principal atual 
acadêmica e cargo 
 
..................................... 
 
..................................... 
 
..................................... 

 
Experiência profissional acadêmica (indicar quantidade de anos aproximadamente) 
 
Professor Auxiliar ou Substituto     ........... 
 
Professor Adjunto                           ........... 
 
Profesor associado                         ........... 
 
Professor titular                               ........... 
 
Outros (por favor especificar)      ................................................................... 
 
............................................................................................................... 
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Atividade principal atual 
não acadêmica e cargo 
 
..................................... 
 
..................................... 
 
..................................... 

 
Experiência profissional não acadêmica (indicar quantidade aproximada de anos) 
 
Poder Judiciário                         ........... 
 
Ministério Público                      ........... 
 
Defensoria Pública                    ........... 
 
Advocacia (prof. liberal)             ........... 
 
Poder Executivo                         ........... 
   
Poder Legislativo                        ........... 
 
Outros (por favor especificar)         ............................................................... 
 

 
Congressos em seu país 
(indicar quantas vezes participou 
com apresentação de palestras) 
 
............  

 
Publicações (indicar quantidade de obras) 
 
Livros como autor/a                                              ........... 
 
Livros em co-autoria                                             ........... 
 
Organização de livros                                           ........... 
 
Capítulos em Livros                                              ........... 
 
Artigos em revistas especializadas                      ........... 
 
Traduções                                                            ........... 
 
Outros  ............................................................................................................ 
 
 

 
Congressos fora de seu 
país (indicar quantas vezes 
participou com apresentação de 
palestra) 
 
............ 

 
Explicar em até dez linhas qual é a sua motivação e quais são suas expectativas em relação à  
Escola de Verão:  
 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
                                                 
∗   -  Somente serão consideradas inscrições enviadas no prazo estabelecido (envio até 28 de fevereiro de 2015) e na 

forma adequada       
       (Formulário de Inscrição preenchido e com CV em anexo com no máx. 5 páginas de extensão). 
    -  O endereço para envio deste formulário escaneado é: escueladeverano@jura.uni-goettingen.de  
     - O resultado da seleção será informado até 31.03.2015 no endereço de correio eletrônico aqui indicado pelo 

candidato. 
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