UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA (MO) /
DISCIPLINAS:

2019

DPR089 – DIREITO DO TRABALHO II

O Departamento de Direito Privado da Unidade Direito faz público o processo de seleção para o
Programa de Monitoria (Ano letivo: 2019) da(s) disciplina(s) acima indicadas, para preenchimento de 01
vaga para monitor bolsista, de acordo com as Resolução nº 123/2016 do Conselho Setorial de Graduação.
INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação;
2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais, conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;
3 - estar aprovado ou cursando a disciplina ou conjunto de disciplinas para as quais se pretende a
participação no Programa.
Para inscrever-se, o aluno interessado deve direcionar-se à secretaria da unidade, de acordo com o
quadro de resumo e datas e preencher um formulário com seus dados básicos. Além disso, o aluno
deverá levar o seu HISTÓRICO ESCOLAR no dia da prova escrita.
PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção constará de:
1- Prova de conhecimentos que verse sobre pontos do programa da(s) disciplina(s) objeto da
monitoria, sendo eles: Reforma trabalhista: mudanças no ordenamento e desafios para o
direito do trabalho. Também será registrada na prova a trajetória do aluno e sua disponibilidade.
2- Critérios de desempate: O processo é composto de Prova Escrita, com o histórico escolar como
critério de desempate. Em caso de persistir o empate, maior nota na prova escrita, seguido de
critério de maior idade.
RESUMO DE DATAS E PRAZOS
INSCRIÇÃO:
PERÍODO:

18 a 22 de março de 2019

LOCAL:

Secretaria

SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO:

Prova Escrita: Quinta feira, dia 28 de março de 2019, 14 hs – Apresentar histórico
escolar

LOCAL:

Sala 2

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:
Resultado final: 29 de março de 2018, às 14 hs (estar presente para os
DATA/HORÁRIO:
procedimentos necessários para implementação)
LOCAL:

Secretaria

Juiz de Fora, 13 de março de 2019.
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PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL
NOME

EMAIL

CURSO/PERÍODO

