
 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA NO CURSO DE DIREITO - 

UNIFACEAR - CAMPUS ARAUCÁRIA. 
 

A coordenação do Curso de Direito, FAZ SABER, que estão abertas inscrições para Processo Seletivo para 

vaga de Monitoria no Curso de Graduação em Direito, nas seguintes disciplinas com os professores a seguir 

apontados, para o 2.º semestre de 2018: 

 

Andréa Arruda Vaz – Prática Real e Simulada III (Trabalho) – quintas-feiras – 1 vaga. 

Fábio Teixeira – Direito Penal I – segundas e quintas-feiras – 1 vaga. 

Jussara Oliveira Lima – Direito do Trabalho I – segundas e quartas-feiras - 1 vaga. 

Larissa Karla de Paula e Sá1 – Direito Ambiental – segundas e terças-feiras – 1 vaga. 

Larissa Karla de Paula e Sá – Direito Processual Civil III – segundas e terças-feiras – 1 vaga. 

Luiz Fernando Ribeiro Lipinski – Direito Civil II – segundas e quintas-feiras – 1 vaga. 

Olga Maria de Queiroz Krieger – Direito Constitucional II – quartas-feiras – 1 vaga. 

Regeane Quetes – Direito do Trabalho I - terças-feiras – 1 vaga. 

Regeane Quetes – Direito Processual do Trabalho I - quartas-feiras – 1 vaga. 

 

1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO 

 

1.1 As inscrições deverão ser realizadas por intermédio do endereço eletrônico da Coordenação: 

coord.direito@facear.edu.br, no prazo de 16/08/2018 a 20/08/2018. 

 

1.2 Dos requisitos para inscrição: 

I. estar regularmente matriculado(a) no Curso de Direito da UNIFACEAR; 

II. ter cursado a disciplina da qual deseja ser monitor, tendo sido aprovado na mesma, com nota igual ou 

maior que 7,0 (sete);  

III. ter disponibilidade de horário para cumprir as atividades de monitoria. 

 

1.3 Da documentação necessária para a inscrição:  

I. Preenchimento da Ficha de Inscrição (anexo I);  

II. Histórico Escolar.  

(Enviar documentos digitalizados no momento da inscrição por e-mail) 

 

                                                           
1 Nas duas disciplinas da Professora Larissa, o aluno deverá ter maior disponibilidade, inclusive para acompanhar os seminários 
realizados em sala de aula. 

mailto:coord.direito@facear.edu.br


1.4 Da seleção, classificação e resultado: 

1.4.1 A seleção e classificação dos inscritos para as vagas de monitoria será através da análise do Histórico 

Escolar, Prova Escrita e entrevista com o professor orientador da Monitoria ofertada. 

1.4.2 A prova escrita será realizada no dia 21/08/2018, às 17h na UNIFACEAR – Campus Araucária (salas de 

atendimento em frente à coordenação). 

1.4.3 A entrevista será realizada no dia 23/08/2018, a partir das 18h na UNIFACEAR – Campus Araucária 

(salas de atendimento em frente à coordenação). 

1.4.4 O resultado final será divulgado até dia 28/08/2018. 

1.5 São atribuições do Aluno Monitor:  

I - cumprir carga horária das 18:30 às 19:00 h nos dias de aula do professor na respectiva disciplina ou outra 

ajustada com o professor orientador da monitoria, desde que a mudança seja autorizada pela Coordenação;  

II - acompanhar junto ao Professor Orientador a elaboração e execução do plano pedagógico da disciplina;  

III – participar, quando possível e sem prejuízo das disciplinas cursadas, das aulas teóricas e práticas 

ministradas pelo Professor Orientador na disciplina e nos horários de estudo dos alunos; 

IV - auxiliar o Professor Orientador na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático 

e experimental, tanto em sala de aula como em laboratório;  

V - auxiliar o Professor Orientador na orientação dos alunos, esclarecendo dúvidas e/ou realizando 

exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório;  

VI - elaborar e apresentar, sob orientação do Professor Orientador, trabalhos em eventos ou congressos;  

VII - participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de monitoria promovidos pela 

UNIFACEAR;  

VIII - elaborar ou participar de atividades de pesquisa;  

IX - apresentar ao Professor Orientador os relatórios das atividades, de acordo com cronograma 

estabelecido;  

X - participar das reuniões que seja convocado. 

 

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1 O Aluno Monitor não terá vínculo empregatício com a UNIFACEAR e não será remunerado para exercer 

a função de monitor. 

3.2 O Aluno Monitor receberá certificado de monitoria com a comprovação de até 40 horas de atividades 

complementares ao final do semestre, conforme o desempenho na Monitoria e aprovação da Coordenação 

do Curso. 

3.3 Ao preencher a inscrição, o candidato declara-se ciente e de acordo com todas as normas da instituição, 

aceitando as decisões que possam ser tomadas pela UNIFACEAR. 

3.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito. 

 

 

Camila Salgueiro da Purificação Marques 

Coordenadora do Curso de Direito – Campus Araucária 

 

Genilma Pereira 

Coordenadora Adjunta – Campus Araucária 

Coordenadora do Curso de Direito – Campus Sítio Cercado 



 

 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
I – DADOS PESSOAIS 
 
Nome: ________________________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________________________  

Bairro: ________________ Cidade: ___________ Estado: _____ Cep.: _______ 

Telefones: ____________________________________________________________ 

Carteira Identidade: _____________ E-mail: _____________________________ 

 

Declaro estar ciente e de acordo com todas as normas do processo de seleção para Monitoria no Curso de 

Direito, bem como aceitar as decisões que possam ser tomadas pela Coordenação do Curso em casos 

omissos e situações não previstas.  

 
 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento 

 

Araucária (PR), ____/___/2018. 

 

______________________________________________________________________Ass. Candidato (a) 

 


