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O Departamento de DIREITO do ICSA, Unidade Governador Valadares, faz público o processo de 

seleção para o Programa de Monitoria/2021 da disciplina acima indicada, para preenchimento de 1 vaga 

para monitor(a) bolsista e 1 vaga para monitor(a) voluntário(a), de acordo com as Resoluções 59/2009 e 

27/2011 do Conselho Setorial de Graduação.  

 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  

O programa de Monitoria 2021 terá a duração de um semestre letivo, sendo permitida a recondução 

uma única vez, por igual período.  

 

INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se as (os) candidatas (os) que atenderem aos seguintes critérios:  

1 - Estar regularmente matriculada (o) no Curso de Graduação em Direito da UFJF, Campus GV; 

2 - Ter disponibilidade de 6 horas semanais; 

3 - Ter sido aprovada(o) em Ciência Política e Teoria da Constituição  

 

 Para se inscrever, a(o) aluna(o) interessada(o) deve preencher o formulário constante no link abaixo, anexando 

os documentos exigidos, até dia 30/05/2021 às 23h59min. 

Link para inscrição: https://forms.gle/Yhunv6XWKo1TesKUA  

  

PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de:  

1. Um texto dissertativo sobre Crise política e teoria da constituição como teoria política do direito 

constitucional, de caráter eliminatório. 

- O texto deverá conter no máximo 6 mil caracteres com espaços, sem considerar as referências bibliográficas 

- O texto deve ser anexado no espaço adequado disposto no formulário. 

- O texto terá valor de 10 pontos, sendo eliminados aqueles que não atingirem a média de 6 pontos. 

2. Critério de desempate: Maior nota no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

3. Os resultados serão divulgados via email, no dia 18/03/20, até às 23h, por email. 

 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:   Até dia 30/05/21  
LOCAL:    https://forms.gle/Yhunv6XWKo1TesKUA 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:   Até dia 04/06/21     
LOCAL:        Por email 

 

Governador Valadares, 24/05/21. 

 
Tayara Talita Lemos 

 

 

https://forms.gle/Yhunv6XWKo1TesKUA

