EDITAL 065/2018 de 20.08.2018 - FACELI

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO
SELETIVO DE MONITORIAS DO CURSO DE DIREITO
DA FACELI, EXCLUSIVO PARA 2018/2.

A Diretora Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - Faceli, no uso de suas
atribuições legais, torna público que estarão abertas, no período de 21/08/2018 a 24/08/2018, as
inscrições para o Processo Seletivo de Monitorias 2018/2 do Curso de Direito, para seleção de
monitores para as disciplinas descritas abaixo, nos termos do Regulamento nº 006/2017.

1. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO
1.1 Seleção de alunos, dentre os devidamente matriculados, para exercerem a monitoria nas
seguintes disciplinas:
Disciplinas

Carga Horária
Semanal

Vagas

Direito Civil II – Prof. Tiago Cação Vinhas

04 h

01

Direito Penal I – Profª. Lara Lorenzoni

04 h

01

Direito Penal III – Profª. Lara Lorenzoni

04 h

01

Direito Penal IV – Profª. Lara Lorenzoni

04 h

01

Estágio de Prática Jurídica – Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) – Professores orientadores do NPJ

02 h

12

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 Os(as) alunos(as) interessados em concorrer às vagas acima, deverão preencher o formulário
contido no formulário do Anexo I, e enviar para o e-mail coorddireito@faceli.edu.br, no período de
21 a 24/08/2018, indicando o seguinte:

I – Nome completo;
II– Período em que está matriculado;
III – Vaga a que deseja concorrer.
2.2 – Para concorrer a uma vaga de monitoria, o aluno deve obedecer aos seguintes requisitos,
cumulativamente:

I - Já ter sido aprovado na disciplina para a qual deseja ser monitor, com nota final igual ou superior
a 8,0 (oito);

II – Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 8,0 (oito).

2.2.1 Os(as) alunos(as) que se candidatarem às vagas da disciplina Estágio de Prática Jurídica,
deverão estar cursando o 9º período de Direito, além de atenderem aos requisitos do item 2.2.

3 – DA SELEÇÃO
3.1 Os(a) candidatos(a) serão selecionados nas seguintes etapas:

I – Análise do coeficiente de rendimento, de caráter classificatório, sendo selecionados para a
próxima etapa, o número de alunos correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas
ofertadas em cada disciplina, e 2 (duas) vezes o número de vagas para o NPJ, bem como todos
os demais que empatarem com o último colocado;

II – Prova discursiva (exceto para monitoria do NPJ), de caráter classificatório e eliminatório,
conforme temas constantes no anexo III do presente Edital, avaliada com notas de 0 a 10 (zero a
dez), sendo que serão considerados(as) aprovados(as) para a fase seguinte, os (as)
candidatos(as) que atingirem a nota mínima 7 (sete).
III – Entrevista com o professor da disciplina, de caráter eliminatório, para avaliação da aptidão do(a)
aluno(a) à função de monitoria.

4 – DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS E DO RESULTADO FINAL
4.1 - Os atos pertinentes à realização deste Processo Seletivo Simplificado, bem como o Resultado
Final considerará o candidato APTO ou INAPTO, obedecida a ordem de classificação.
4.2 O cronograma com as datas referentes ao processo encontram-se descritas no anexo ll deste
Edital.

5 - DA ATUAÇÃO DO ALUNO MONITOR
5.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) e convocado(a) deverá estar apto para exercer suas funções, de
acordo com o disposto no Regulamento nº 006/2017.
5.2
Os(as) alunos(as) monitores(as) que atuarão na Disciplina Estágio de Prática Jurídica,
realizarão as atividades de monitoria nos horários de atendimento ao público estabelecidos pelo
Núcleo de Prática Jurídica.
5.3
A cessação das atividades de monitoria, antes do prazo previsto, poderá ocorrer nas
hipóteses do art. 20 do Regulamento nº 006/2017.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6. 1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida

a coordenação do curso de Direito.
6.2 Fica eleito o foro da Comarca de Linhares – ES para qualquer ação fundada
neste Edital.

Linhares, 20 de agosto de 2018.

Original assinado
Renata Alves Batista Basso
Diretora Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior do Município de Linhares –
Faceli

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
Nome:

Endereço:

Bairro:

Município:

CEP:

E-mail:

Telefones:

VAGA DE MONITORIA PLEITEADA
CURSO:

DISCIPLINA:

MATRICULADO EM 2018/2
(

) PERÍODO

(

) TURNO

ANEXO Il
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA DO CURSO DE DIREITO 2018/2

DATA

ATIVIDADES

20.08.2018

Publicação do Edital do Processo Seletivo

21 a 24.08.2018

Período de inscrição para o Processo Seletivo.

27.08.2018

Divulgação dos(as) candidatos classificados(as) e
informações sobre a realização da prova.
Aplicação da Prova

28.08.2018
30.08.2018
31.08.2018

Divulgação do resultado da prova e cronograma de
entrevistas
Entrevistas

03.09.2018

Resultado Final

ANEXO III

TEMAS E MODALIDADE DAS PROVAS DISCURSIVAS
DIREITO CIVIL II


A prova será composta por 2 (duas) questões discursivas, podendo assumir a forma
de resolução de casos concretos, dentre os temas:
I.
obrigações naturais;
II.
obrigações de dar, fazer e não fazer, obrigações alternativas e obrigações
solidárias;
III.
adimplemento obrigacional e pagamento indireto; e
IV.
inadimplemento obrigacional.

DIREITO PENAL I, II E IV


A prova será composta por 2 (duas) questões discursivas de interpretação ao capítulo
I (“Controle Social, sistema penal e direito penal”) e ao capítulo II (“O horizonte de
projeção do saber do direito penal”), do Livro “Manual de Direito Penal Brasileiro”,
vol. 1, parte geral, de autoria de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
disponível
em:
<
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_bibliote
ca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Manual_de_direito_penal_br
asileiro.pdf>.

