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Edital nº 001/2021 –DED 
 

 

 

Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o 

Programa Institucional de Monitoria – PIM, no âmbito 

do Curso de Direito, Campus Central, referente ao 

semestre letivo 2021.1 

 
A Chefe do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, por intermédio da Plenária do Departamento de Direito, torna pública, pelo 

presente edital, a abertura de inscrições para a seleção de aluno para o Programa Institucional de 

Monitoria/PIM, conforme estabelece a Resolução nº 052/2020 CONSEPE, de 10 de setembro 2020 e 

Edital 029/2021-PROEG, observando-se o que se segue: 

 

 

 
 

1 - DAS MODALIDADES DA MONITORIA 

1.1. O presente certame abrangerá a monitoria nas formas remunerada (quando o monitor recebe 

bolsa para desenvolver as atividades) e não remunerada/voluntária (quando o monitor não recebe 

bolsa para desenvolver as atividades) 

 
2 - DA ÁREA E DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1. O certame se presta à seleção de monitores no âmbito do Curso de Direito, Campus Central, 

obetivando o preenchimento das vagas ofertadas consoante este Edital . 

2.2. Das vagas disponibilizadas, 01 (uma) será remunerada, de acordo com a maior média final 

obtida entre os candidatos. 

2.3. Em caso de empate entre os candidatos, a classificação obedecerá a verificação do melhor 
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coeficiente de rendimento de aprendizagem no semestre anterior. 

2.4. O candidato classificado e não contemplado com bolsa poderá exercer a monitoria na forma 

não remunerada (voluntária) 

2.5. Não haverá limitação referente ao número de monitoria na forma não 

remunerada/voluntária, devendo estas serem definidas pela quantidade de projetos aprovados 

pela plenária departamental 

 
3 - DA VIGÊNCIA E DO VALOR DA MONITORIA 

3.1 A vigência do Projeto de Monitoria será de apenas 01 (um) semestre letivo. 

3.2 O valor da bolsa da monitoria na forma remunerada é de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 
 

4 - DO PRAZO PARA ENVIO DOS PROJETOS DE MONITORIA 

4.1. O professor terá ate o dia 10 de maio 2021 para apresentar o seu Projeto de Monitoria,  para 

o PIM 2021.1 

4.2. As disciplinas contempladas com projetos para o PIM 2021.1, serão publicadas no anexo I 

do presente Edital em 12 de maio 2021. 

 
5 - DA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições estarão abertas ao aluno: 

I. que esteja regularmente matriculado na UERN e cursando componente curricular em curso de 

graduação desta Universidade; 

II. que tenha cursado e obtido aprovação no componente curricular a que se refere o Projeto de 

Monitoria; 

III. que possa dedicar um mínimo de 12 (doze) horas semanais para as atividades da monitoria; 

IV. que atender a todas as outras condições estabelecidas no edital do PIM. 

5.2. O aluno poderá se inscrever em apenas 01 (uma) disciplina, por semestre letivo. 

 

 
6 - DA FORMA E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

6.1. As inscrições serão feitas pelos interessados ou procurador legalmente constituído, no 

período de 24, 25 e 26 de maio 2021, nos horários de 08:00h às 10:30h e de 19:30h às 

21:00h, e encaminhadas via e-mail ao ded@uern.br; 

6.2. No ato da inscrição, o aluno deverá: 

I - preencher formulário padrão de inscrição; 

II - apresentar cópia do Histórico Escolar emitido no semestre letivo vigente, fornecido pela 

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA. 
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7 - DA SELEÇÃO 

7.1 O candidato à monitoria será selecionado mediante: 

I - nota obtida na disciplina objeto da monitoria; 

II - apresentação de plano de trabalho a ser desenvolvido na disciplina;  

III – entrevista com o professor da disciplina em até 10 (dez) minutos; observando-se: 

a) identificação do candidato com a filosofia do programa; 

b) disponibilidade de tempo para cumprir o cronograma do PIM; 

c) produção científica na área; 

d) participação em projetos pesquisa ou de extensão na área da disciplina; 

e) capacidade de comunicação e fluência verbal. 

7.2. As entrevistas ocorrerão por meio virtual, nos dias 08, 09 e 10 de junho 2021. 

7.3. Os links das entrevistas constantes no item 7.2 serão disponibilizados pelo professor da 

disciplina objeto da monitoria.   

7.4. A nota da entrevista variará de 0 (zero) a 10 (dez). 

7.5. Será classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), calculada pela  

média aritmética das notas referentes à disciplina objeto de monitoria e à entrevista. 

7.5 Será convocado o candidato que obtiver maior nota na classificação mencionada no artigo 

anterior. 

7.8 O (A) candidato(a) que não comparecer à entrevista será desclassificado(a). 

 
 

8 - DO RESULTADO 

8.1. O resultado final da seleção será divulgado pelo Departamento de Direito nos canais oficiais 

de comunicação, por meio de edital, no dia 15 de junho 2021. 

 
10- DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

10.1. Os autores dos projetos de monitoria não homologados pelo SPF/PROEG poderão 

interpor recurso administrativo, que deverá ser dirigido ao Departamento de Direito – 

DED/UERN, apenas pelo e-mail: ded@uern.br, até o dia 29de junho de 2021. 

10.2. O resultado final dos recursos será publicado no Portal Eletrônico da 

UERN (http://portal.uern.br), no dia 30 de junho 2021. 

 
11– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

11.1. Os alunos classificados no Processo de Monitoria deverão encaminhar ao Departamento 
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de Direito, entre os dias 17 e 18 de junho  - nos turnos matutino e noturno, via e-mail, o 

Termo de Compromisso do aluno monitor disponível, a depender do caso, no Anexo I ou 

II do Edital n° 029/2021-PROEG (Termo de Compromisso do Monitor Remunerado ou 

Termo de Compromisso do Monitor, respectivamente), além da documentação solicitada 

no Anexo IV da referida norma. 

11.2. As cópias da documentação prevista no Anexo IV do Edital n° 029/2021-PROEG  

deverão ser coloridas, legíveis e sem brilho, e compreendem os seguintes documentos: 

11.2.1) RG e do CPF (*Ou documento de identificação com foto, no qual constem os números 

do RG e doCPF); 

11.2.2) Comprovante de Residência (*Emitido nos últimos 03 meses anteriores à 

apresentação e apenas a parte que contenha o endereço); 

11.2.3) Cartão bancário – apenas de conta corrente do Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal (*Exigido apenas para monitoria na forma remunerada); 

11.3. A seleção a que se refere o presente edital tem validade somente para o Semestre Letivo 

2021.1 

 

 

 
Mossoró/RN, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

 
 

Prof.ª Dr.ª Inessa da Mota Linhares Vasconcelos 

Chefe do Departamento de Direito 


