
 
 

FACULDADE MINEIRA DE DIREITO 
Unidade Contagem 

EDITAL 2/2017 
SELEÇÃO PARA MONITORIA - 2º SEMESTRE DE 2017 

 
Encontram-se abertas, de 04/08/2017 a 17/08/2017, no Setor de Apoio às Coordenações 
da PUC MINAS Contagem, as inscrições para a Seleção de Monitoria, com vistas ao 
preenchimento de vagas nas áreas abaixo relacionadas: 
 
 
DISCIPLINA /TURNO CARGA HORÁRIA VAGAS 
Área 1: Teoria Geral do Estado, Teoria da Constituição e Direito Constitucional  - 10 
horas/1 vaga 
Área 2: Direito Penal e Processo Penal – 05 horas/1 vaga 
Área 3: Teoria Geral do Direito, Direito Civil I, II e III - 05 horas/1vaga 
Área 4: Introdução ao Estudo do Direito I e II – 10 horas/1 vaga 
Área 5: Teoria Geral do Processo e Processo Civil I – 10 horas/ 1 vaga 
 
 
I – INSCRIÇÃO 
 
01. Poderão candidatar-se os(as) alunos(as) do Curso de Direito que tenham sido 
aprovados, com média superior a 75% (setenta e cinco por cento), nas disciplinas 
referentes à área que pretenda concorrer à Monitoria, tendo prioridade os candidatos que  
não foram reprovação em quaisquer disciplinas do currículo do Curso de Direito. 
 
02. Os requerimentos de inscrição deverão ser instruídos com os seguintes documentos: 
a) “Curriculum-vitae” devidamente comprovado; 
b) Declaração do (a) candidato (a) de ter disponibilidade de 5(cinco) ou 10 (dez) horas 
semanais, conforme a carga horária da vaga pretendida, que deverão ser cumpridas em 
horário acordado entre o(a) monitor(a) e a Coordenação de Monitoria do Curso de Direito, 
nunca sendo superior a cinco horas por dia;  
c) Proposta de trabalho para a monitoria na área de escolha do candidato, em no máximo 
três laudas, espaço 1,5, Arial 11; 
d) Histórico Escolar. 

 
03. O candidato deverá também especificar no ato da inscrição para que vaga/turno irá 
concorrer. HAVERÁ INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO SE CONSTATADA A 
COINCIDÊNCIA DE HORÁRIO ENTRE MONITORIA PARA QUAL O ALUNO QUER 
CONCORRER E O TURNO EM QUE ELE ENCONTRA-SE MATRICULADO. 
 
04. O formulário de inscrição, onde se fornecerá os dados pessoais, encontra-se no Setor 
de Apoio às Coordenações da Unidade de Contagem. 
 
05. As inscrições estarão abertas de 04/08/2017 a 17/08/2017, no Setor de Apoio às 
Coordenações da PUC MINAS Contagem, no horário de 8:00 horas. às 21:00 horas. O 
candidato deverá comparecer munido dos documentos mencionados no item 02 supra, os 
quais serão entregues no ato da inscrição. 
 
06. O candidato deverá concorrer a uma das vagas preferencialmente. E não poderão se 



inscrever alunos que já estiverem contrato por 02 (dois) anos na PUC Minas. 
 
 
II - DA MONITORIA 
 
01.A atividade do(a) monitor(a) terá a duração de 1(um) semestre, devendo o(a) monitor(a) 
exercer preferencialmente nova monitoria em disciplina(s) diversa(s) daquela(s) para a(s) 
qual(is) já foi monitor(a), desde que aprovado(a) em novo concurso. 
 
02. A Coordenação de Monitoria, em comum acordo com os Professores das disciplinas e 
Coordenadores de Núcleos, poderá determinar que o monitor apresente relatório periódico 
das atividades desenvolvidas. 
 
03. Para cada jornada básica de 05 (cinco) horas semanais, a PUC concederá bolsa de 
complementação educacional no valor de R$110,00 (cem e dez reais) por mês. 
 
04. O horário de cumprimento das atividades será estabelecido pela Coordenação de 
Monitoria. 
 
05. Compete ao monitor auxiliar os alunos na compreensão das disciplinas relacionadas à 
área da monitoria, catalogar as dificuldades mais frequentes dos monitorados e auxiliar os 
professores das respectivas áreas na elaboração de trabalhos acadêmicos ou na 
realização de pesquisas e busca de informações necessárias às atividades dos mesmos 
em sala de aula. 
 
III – A SELEÇÃO DOS MONITORES 
 
01. Concluídas as inscrições, os(as) candidatos(as) serão selecionados por Banca 
Examinadora composta de Professores do Curso de Direito, designados pelo Coordenador  
do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Direito da PUC Minas – Unidade 
Contagem. 
 
02. A Banca Examinadora utilizará os seguintes critérios para escolher os monitores: 
· Rendimento escolar do (a) candidato (a) nas disciplinas que são pré-requisito para a 
vaga, que será apurado da seguinte forma: o aluno com a melhor média de rendimento 
escolar nas disciplinas da sua área de monitoria receberá 5 pontos; 
· Currículum Vitae devidamente comprovado, que será pontuado da forma seguinte: 
a) 0,5 ponto para cada 8hs de participação em seminários ou congressos na área de 
monitoria do candidato; 
b) 1 ponto para cada período semestral de estágio na área de monitoria do candidato; 
c) 2 pontos por artigo publicado ou participação, como expositor, em seminário ou 
congresso na área de monitoria do candidato; 
d) 2 pontos por projeto de pesquisa desenvolvido e concluído na área de monitoria do 
candidato. 
- Proposta de trabalho para a monitoria, no valor máximo de 10 pontos 
- 05 pontos por obtenção de nota mínima de 90 (noventa) pontos em defesa de 
Trabalho de Conclusão de Curso na área de monitoria do candidato. 
 
03. Não haverá instância superior da revisão das notas atribuídas pela Banca 
Examinadora e a Banca, ainda, poderá reunir ou dividir as áreas acima diante do 
número de candidatos e das necessidades institucionais. 
 
 
IV – PRAZOS E RESULTADOS 
 
01. O Professor Presidente da Banca Examinadora de Seleção de Monitoria deverão 
informar os resultados ao Setor de Apoio às Coordenações até o dia 25/08/2017. 



 
02. Os alunos aprovados receberão e-mail com as orientações para contratação, defendo 
os mesmos aceitar a solicitação de contratação no SGE. 

 
03. As atividades de monitoria terão início em  Agosto e término em Dezembro de 2017. 
 
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
 
Contagem, 01/08/2017. 
 
 
 

Prof. Giovani Clark 
Coordenação de Monitoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA – 2 SEMESTRE DE 2017 

 

 

Monitoria para o curso de 

____________________________________________________ 

Disciplina: ____________________________________  

Carga horária semanal: _______________    Turno:  □ Manhã  □ Tarde  □ 

Noite 

Dias e horários de monitoria: 

_______________________________________________________ 

Nome do aluno: ____________________________________________ Matrícula: 

___________ 

Telefone: (____)______-_______ Celular: (____)______-_______ 

E-mail: _________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que estou disponível ___ horas semanais nos horários estipulados para 

monitoria da respectiva disciplina para a qual me inscrevi conforme Edital Publicado 

para Contratação de Monitores para o 2º semestre de 2017. 

 

Contagem, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

 

Assinatura do Aluno 

 

 

□ Entregou o histórico escolar 

□ Desempenho superior a 75% na disciplina 

□ Estágio com bolsa aprovada 


