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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONCURSO 
DE MONITORIA (não remunerada) PARA AS 

DISCIPLINAS 
 

 DIREITO CIVIL 

 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA 

 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 INTRODUÇÃO AO DIREITO  

 LINGUAGEM E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 FILOSOFIA JURÍDICA 

 SOCIOLOGIA JURÍDICA 

 DIREITO PENAL 

 DIREITO CONSTITUCIONAL 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 DIREITO DO TRABALHO 

 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E 
PRIVADO 

 DIREITO COMERCIAL 

 DIREITO PROCESSUAL PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS 

 DIREITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

 DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 DIREITO TRIBUTÁRIO 

 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 



 DIREITO FALIMENTAR 
 

 
Regulamento: 
 
 

1- Poderá candidatar-se à Monitoria o(a) acadêmico(a) que preencher os 

seguintes requisitos: 

 Encontrar-se regularmente matriculado(a); 

 Estar cursando a partir do 2.º período do curso, ressaltando a 

necessidade de cumprimento acadêmico da disciplina 

pleiteada; 

 Apresentar média mínima de 70% em seu histórico escolar; 

 Ser pontual e assíduo (mínimo de 75% de freqüência); 

 Ter boa conduta; 

 Possuir vocação para atividades docentes; 

 Interessar-se pela realização de pesquisa; 

 Estar quite com a administração, com recibo de nada consta. 

2- O Concurso, alvo do presente Edital, será realizado nos dias 18 e 19 

de março de 2019. 

3- As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do Curso de 

Direito no período de 25 de Fevereiro a 13 de Março de 2019, no 

horário das 14 horas às 21 horas. 

4- O(A) candidato(a) será avaliado(a) em duas etapas específicas: 

 1.ª) Prova Teórica, baseada no programa de conteúdo 

específico das disciplinas envolvidas para as respectivas 

monitorias; 

 2.a) Entrevista, na presença de uma Banca Examinadora 

formada por professores da UNIPAC. 

Observação 1: só realizarão a Entrevista os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 70 pontos na Prova Teórica. 

5- Será disponibilizada 01 (uma) vaga para cada disciplina. 



6- O concurso e o exercício da monitoria terão validade de 01 (um) 

semestre letivo, podendo, excepcionalmente, haver recondução por 

mais 01 (um) semestre. 

7- O(A) candidato(a) selecionado(a) se comprometerá a cumprir uma 

carga horária de trabalho de 05 (cinco) horas semanais no exercício 

de suas funções como monitor(a), as quais serão estabelecidas pelos 

professores das disciplinas e aprovadas pelo diretor pedagógico. 

8- O(A) candidato(a) selecionado(a) poderá ser dispensado(a) de suas 

atribuições e substituído(a) por outro(a) candidato(a) classificado(a), 

obedecendo a ordem de classificação, por vontade própria ou pelo 

fato de ter deixado de cumprir qualquer uma de suas atribuições. 

10. Ao término do exercício da monitoria, após apresentação do relatório 

das atividades desenvolvidas, todos(as) os(as) monitores(as) obterão 

o correspondente certificado. 

11. O(A) candidato(a), após efetuar sua inscrição no concurso de 

monitoria fica sujeito à concordância de todas as normas referentes 

ao exercício da respectiva atividade. 

12. O aluno deverá ter disponibilidade para as atividades na Unipac nos 

períodos diurno e/ou noturno. 

 

 

 

Calendário do Concurso para Monitoria 

 

Inscrições: de 25 de Fevereiro a 13 de Março de 2019. 

 

Prova Teórica: 18 de Março de 2019, às 18h. 

 

Entrevista: 19 de Março de 2019, às 18h. 

 

Resultado: 25 de Março de 2019. 

 

Juiz de Fora, 22 de Fevereiro de 2019. 

 



__________________________________ 

Coordenadora do Curso de Direito 

Profª. Ma. Luciana Maciel Braga 


