EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES DE EVENTO
X Edição da Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão
“Estado e Democracia: os desafios para a construção da cidadania brasileira”
A Coordenação do Curso de Direito, o Centro Acadêmico Paulo Bonavides, a 12ª e a
13ª Turmas de Direito, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de Abertura de
inscrições para seleção de monitores de evento para a X Edição da Semana do Direito da
Faculdade Luciano Feijão com o tema “Estado e Democracia: os desafios para a
construção da cidadania brasileira”.

1. O EVENTO
A Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão já está em sua 10ª edição e carrega
consigo uma bela história de sucesso. É fruto do envolvimento do corpo discente com a
coordenação do curso de Direito, além de proporcionar aos alunos um momento rico em
partilha de conhecimentos e experiências, favorecendo a pesquisa e a extensão. Em 2017, a
Semana do Direito será realizada entre os dias 14 e 16 de agosto com o tema “ESTADO E
DEMOCRACIA:

OS

DESAFIOS

PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

BRASILEIRA”, no Auditório Plutão do Centro de Convenções e no Campus da Faculdade
Luciano Feijão. A programação do evento inclui palestras, minicursos e apresentações de
trabalho.
2.

DISPOSIÇÕES GERAIS DO EDITAL

2.1. O processo seletivo a que se propõe o presente edital é o de selecionar discentes
regularmente matriculados na Faculdade Luciano Feijão para serem MONITORES na X
Edição da Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão, que ocorrerá nos dias 14, 15
e 16 de agosto de 2017 com o tema “Estado e Democracia: os desafios para a construção da
cidadania brasileira”;
2.2. Serão disponibilizadas 20 (VINTE) VAGAS;
2.3. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital ou processos
encaminhados com documentação incompleta.
3.

CALENDÁRIO

3.1. Inscrições: 31/07/2017 a 04/08/2017;
Local: Sala da Coordenação do Direito;
Horário: 13h às 17h e 18h às 22h;
3.2. Atividade Grupal para Seleção dos Monitores: 07/08/2017, às 17h;
3.3. Divulgação do resultado final dos monitores aprovados: 08/08/2017;
3.3. Reunião e treinamento dos monitores aprovados: 10/08/2017, às 17h.
4.

ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

4.1 Participar da reunião de treinamento que será convocada pela Comissão Organizadora da
X Edição da Semana do Direito da FLF;
4.2 Ter disponibilidade no período de 14, 15 e 16 de agosto de 2017, tarde e noite (dia 15 de
agosto também pela manhã);
4.3 A ausência do monitor no dia de sua escala acarretará imediato desligamento da monitoria
do evento;
4.4 Compor a equipe de recursos humanos necessária para a realização da inscrição e entrega
de material do evento no momento de Abertura da X Edição da Semana do Direito da
FLF;
4.5 Auxiliar os docentes avaliadores e os discentes expositores das apresentações na
modalidade comunicação oral, conforme suporte necessário para o adequado andamento
da atividade;
4.6 Auxiliar os palestrantes e professores-facilitadores das oficinas e minicursos com a
disposição de equipamentos e demais atividades necessárias para o sucesso de suas
apresentações;
4.7 Nos dias de sua escala, o monitor deverá estar devidamente fardado com a camisa do
evento,que será entregue até a abertura da X Edição da Semana do Direito da FLF.

5

PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Os critérios para seleção de monitores a serem considerados são:
5.1.1 Ter concluído o primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade Luciano
Feijão;
5.1.2 Estar inscrito na X Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão;
5.1.3 Estar presente na Atividade Grupal de Seleção de Monitores, a ser realizada no
dia 07 de agosto de 2017 às 17h na Sede da Faculdade Luciano Feijão;
5.1.4 Entrega e preenchimento da documentação constante no item 7 deste Edital.

5.2 Serão adotados como critérios de classificação: desempenho na atividade grupal de
seleção de monitores, que ocorrerá no dia 07 de agosto de 2017, disponibilidade e
compromisso com o Evento.
5.3 Os monitores selecionados receberão, via e-mail, informações sobre a data da reunião de
treinamento.
5.4 No critério de desempate, terá vantagem o aluno que tiver a maior carga horária cursada.

6

CERTIFICAÇÃO
6.1 O aluno receberá um certificado de participação do evento referente a 10 (dez) horas
de atividades de pesquisa que poderá ser contabilizado nas atividades complementares;
6.2 Não será atribuída qualquer bolsa e/ou remuneração para o monitor.

7

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
7.1 Histórico Escolar da Faculdade (atualizado), Ficha de Inscrição (ANEXO I) e
Declaração de Responsabilidade (ANEXO II).

Sobral, 24 de julho de 2017

_________________________________
Profa. Ysmênia de Aguiar Pontes
Coordenadora Adjunta do Curso de Direito
Faculdade Luciano Feijão

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Semestre:
Nº de Matrícula:
Telefone:
E-mail:
Assinatura:

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

Declaro para os devidos fins que assumirei as atividades de monitor de evento na ocasião do
X Edição da Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão, que ocorrerá no período
dos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2017 com o título “Estado e Democracia: os desafios para
a construção a cidadania brasileira”.
Declaro ainda ter conhecimento e concordar com as regras estabelecidas no edital da
Comissão Organizadora.
Data: _____/______/______

Assinatura: _____________________________________________________________

