
 

 

 

 

 

CURSO DE DIREITO 

 

EDITAL nº. 01/2019 

 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA O ESCRITÓRIO JURÍDICO DE ASSISTÊNCIA 

REAL (EAJUR) 

 

O Coordenador do Curso de Direito, no uso de suas atribuições, institui o seguinte 

processo seletivo objetivando o preenchimento de vagas de monitoria no Escritório de 

Assistência Jurídica Real (EAJUR), vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de 

Direito. 

 

1. Das vagas 

 

 Por meio deste processo seletivo busca se preencher 02 (duas) vagas de monitoria no 

EAJUR, sendo 1 (uma) vaga para o período matutino (das 8h às 12h) e outra 1 (uma) vaga 

para o período vespertino (das 13h às 17h), para cumprimento de atividades em dias letivos, 

de segunda feira a sexta feira.  

 Este processo seletivo também formará cadastro de reserva para preenchimento de 

vagas supervenientes.  

 

2. Dos requisitos 

 

 Para concorrer às vagas, o aluno deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

a) estar matriculado no Curso de Direito neste primeiro semestre letivo de 2019; 

b) ter concluído, com aprovação, uma disciplina de Estágio, tendo realizado o estágio 

supervisionado no próprio EAJUR; 

c) ter concluído, com aprovação, as disciplinas de Direito Processual Civil I e Direito Civil com 

conteúdo de Direito de Família; 

d) ter disponibilidade de realizar a monitoria de segunda à sexta feira, nos períodos da manhã 

e da tarde; e, 

e) prestar a monitoria com exclusividade, não sendo admitido que o monitor tenha qualquer 

outro vínculo de estágio jurídico. 

 No ato de inscrição, o aluno candidato deverá afirmar que cumpre todos os requisitos 

acima listados. 

 



 

 

 

 

 

3. Das inscrições 

 

 As inscrições serão realizadas no período de 26/02/2019 (terça feira) a 

01/03/2019 (sexta feira), na Secretaria do NPJ. 

 O aluno interessado deverá comparecer no NPJ com a ficha de inscrição, constante do 

ANEXO I, devidamente preenchida. 

 

4. Do processo seletivo 

 

 O processo seletivo será constituído por duas fases: a) prova teórica e prova prático

profissional; e, b) entrevista, sendo a primeira de caráter eliminatório e a segunda de caráter 

classificatório. 

 

5. Da prova 

 

 As provas teórica e prático profissional abarcarão o conteúdo programático 

constante do ANEXO II e será aplicada no dia 07/03/2019 (quinta feira), a partir das 

14h15, em local a ser divulgado pela Coordenação do Curso. 

 

6. Da realização das provas 

 

 Na data de realização das provas, o candidato deverá comparecer até às 14h no local 

designado para a aplicação das mesmas, munido somente de caneta esferográfica azul ou 

preta com tubo transparente. 

 Não será permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.  

 O candidato terá, no máximo, 3 (três) horas para a realização da prova. 

 

7. Da eliminação  

 

À soma das provas será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

O candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) pontos será  eliminado. 

 

8. Do resultado das provas 

 

 O resultado das provas será publicado no dia 14/03/2019, no Mural do NPJ, 

data em que serão convocados os alunos para a realização da entrevista. 

 



 

 

 

 

 

9. Da entrevista 

 

 A entrevista será realizada no dia 15/03/2019 (sexta feira), a partir das 14h, 

em local a ser indicado quando do resultado da primeira fase do processo seletivo. 

 

10. Do resultado das entrevistas 

 

 Após a realização da entrevista será elaborada a lista com a classificação final dos 

candidatos, que será publicada no dia 18/03/2019 (segunda feira), às 19h, no Mural do 

NPJ. 

 No caso de empate, a média de notas e frequência do último semestre letivo (2018/2) 

será utilizada como critério de desempate.   

 

11. Da contratação e da bolsa 

 

 Os candidatos aprovados celebrarão o termo de compromisso de estágio 

(TCE) a partir do dia 19/03/2019, para início imediato, com duração de 12 (doze) meses, 

prorrogável por mais 12 (doze) meses. 

 Como contraprestação, os monitores serão contemplados com bolsa equivalente a 

50% (cinqüenta por cento) do valor de sua parcela mensal. 

 

12. Disposições finais 

 

 Em caso de não comprovação dos requisitos, de desistência do aluno aprovado ou 

desligamento do monitor nomeado, será convocado para a vaga o candidato seguinte na 

ordem de classificação. 

 Os casos omissos e eventuais recursos serão analisados pela Coordenação do Curso 

de Direito. 

 

 

 

Catalão (GO), 25 de fevereiro de 2019. 

 

Prof. Rodrigo Diniz Cury 

Coordenador do Curso de Direito 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

Matrícula: 

Telefone: 

E mail: 

 

 

 Neste ato de inscrição, declaro que cumpro todos os requisitos previstos no 

edital. 

 

 

Catalão (GO), _____ de ______________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

. LEI DE ALIMENTOS (Lei Federal nº. 5.478/1968) 

 

. DIREITO DE FAMÍLIA 

 

. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 revelia 

 gratuidade de justiça 

 procedimentos 

 petição inicial 

 respostas do réu  

 contumácia  

 citação e intimação  

 tramitação prioritária  

 prazos processuais 

 

. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei Federal nº. 8.069/1990)  

 adoção 

 guarda 

 visitação 

 


