UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
Curso de Direito
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES
O Curso de Direito da UNISINOS, em conformidade com a
Resolução do CONSUN nº 019/95, torna público que, de 19/10/2018 a
17/12/2018 estarão abertas as inscrições do processo seletivo de
MONITORIA para atuar no Programa de Práticas Sociojurídicas PRASJUR, observando-se as regras do presente Edital.
1. Para candidatar-se à Monitoria no PRASJUR, o(a) aluno(a) deve
satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ter cursado Prática Civil II.
b) Estar matriculado em, no máximo, 24 (vinte e quatro) créditos, e no
mínimo 04 créditos, enquanto for Monitor;
c) Ter obtido aprovação, com média não inferior a 7 (sete), nas
disciplinas de Prática já cursadas;
d) Não ser beneficiário de bolsa de estudo da UNISINOS;
e) Entregar, no ato da inscrição, o Histórico Escolar, Currículo onde
conste se já realizou algum estágio, em que local e qual o tempo de
duração, bem como o formulário de inscrição devidamente preenchido e
assinado.
2. As inscrições deverão ser encaminhadas à Secretaria do Programa de
Práticas Sociojurídicas – PRASJUR – Sala B 02 104 pessoalmente, nos
turnos da manhã (08:00 às 12:00) ou tarde (13:30 às 17:30) ou pelo e-mail
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prasjur@unisinos.br. O formulário para a inscrição está disponível no
“Fique Sabendo” da Escola de Direito e na Secretaria do PRASJUR;
3. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para atuação nas
áreas do PRASJUR (Cível, Penal e JEC).
4. A seleção dos candidatos será realizada pela Coordenação do
PRASJUR e estará dividida em duas fases:
Primeira fase: Análise do Histórico Escolar e do Currículo;
Segunda fase: Entrevista com a Coordenação do PRASJUR.
5. Os monitores selecionados exercerão no máximo 14 horas semanais
de atividades técnico-didáticas, durante o semestre letivo, e farão jus, na
mensalidade do mês subsequente ao do exercício da atividade, a uma
gratuidade de 1 (um) crédito por cada 30 (trinta) horas de atividades, até
um máximo de 8 (oito) créditos por semestre letivo.
6. Os monitores serão selecionados para o 1º semestre de 2019. A
monitoria poderá ser renovada para o próximo semestre, desde que
preenchidos os requisitos acima mencionados e após avaliação da
Coordenação.
São Leopoldo, 19 de outubro de 2018.

Coordenação do PRASJUR
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DE MONITORIA
PROGRAMA DE PRÁTICAS SOCIOJURÍDICAS - PRASJUR
Nome: ____________________________________________________________ RA: _______________________
Endereço completo (Rua,nº,bairro,CEP,cidade): _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Telefone: _____________________ Etnia: ____________ E-mail:____________________________________
Login: _______________ Data Nasc: ________________ Estado Civil: ______________________________
RG: ____________________________ CPF: ______________________________
Data previsão de formatura: ______________________________________
Turnos disponíveis para a monitoria:
MANHÃ

TARDE

NOITE

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Requisitos:
- Ter cursado Prática Civil II;
- Estar matriculado em, no máximo, 24 (vinte e quatro) créditos, e no mínimo 04 créditos, enquanto
for Monitor;
- Ter obtido aprovação, com média não inferior a 7 (sete), nas Práticas já cursadas;
- Não ser beneficiário de bolsa de estudo da UNISINOS;
- Entregar, no ato da inscrição, o Histórico Escolar, currículo e essa ficha preenchida.

Declaro ter pleno conhecimento dos requisitos exigidos pelo edital publicado pela
Coordenação do Estágio para participação no processo seletivo para vaga de monitoria.
São Leopoldo, ___/___/______

Assinatura:
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