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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE DIREITO 
 
 A Coordenação do Curso de Direito da Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
Sociais Aplicadas – UAECSA, da Regional Goiás, torna públicos os critérios de 
seleção de monitores do curso para o primeiro semestre de 2016, nos termos da 
Resolução CEPEC nº 1.190/2013, do Edital nº 01/2017- COCGRAD/MONITORIA e 
do Edital Complementar nº 01/2017- UAECSA.  
 
 
1. Das atribuições dos monitores 
 
 1.1 As atribuições dos monitores e dos orientadores são aquelas constantes da 
Resolução CEPEC nº 1.190/2013, do Edital nº 01/2014-CIM/PROGRAD e do Edital 
Complementar nº 01/2014-RCG, sendo que, no Curso de Serviço Social, agrega-se 
a obrigação de os monitores e orientadores atuarem dentro das áreas temáticas do 
curso de Serviço Social nas quais se vinculem as disciplinas objeto da monitoria ― 
conforme decisão do colegiado do curso ― e conjuntamente com as demais 
disciplinas da área, visando o apoio ao seu desenvolvimento, às suas atividades 
específicas, ao seu planejamento, bem como ao desenvolvimento do curso, sendo 
que a forma de desenvolvimento desse trabalho será objeto do Plano de Trabalho 
do monitor, a ser aprovado pelo colegiado do curso e a ser supervisionado pelo 
professor-orientador. 
 
 2. Das áreas, das vagas, das modalidades de monitoria, das bancas 
examinadoras, dos orientadores, do calendário do processo seletivo e do 
conteúdo para as provas. 
 
 2.1 A relação das áreas nas quais atuarão os monitores vinculados às disciplinas 
com vagas disponíveis ― na modalidade monitoria remunerada ―, os professores 
orientadores e o cronograma de realização do processo seletivo, bem como as 
bancas avaliadoras e o conteúdo para as provas constam do Anexo II deste 
documento.  
 
2.2 Os estudantes poderão concorrer a mais de uma vaga, desde que não se 
choquem os horários de aplicação das etapas do processo seletivo, sendo que a 
escolha da disciplina para a qual concorrerá a vaga se dará com o comparecimento 
à primeira prova. 
 



 2.3 Não poderão concorrer à vaga de monitoria remunerada estudantes que já 
percebam outras modalidades de bolsa da UFG, nos termos do artigo 11 da 
Resolução CONSUNI 22/2009. 
 
 2.4 Não impede a participação na monitoria remunerada a percepção dos auxílios 
previstos no Programa de Bolsa Permanência/MEC/UFG. 
 
  
 
3. Da seleção  
 
3.1. Somente serão homologadas as inscrições de estudantes do Curso de Direito 
da UAECSA, sendo que sua participação no processo seletivo está vinculada a 
aprovação, com média igual ou superior a  7,0 (sete) pontos, nas disciplinas para as 
quais pleiteiam vaga. 
 
3.2. O processo seletivo compreenderá a elaboração de Prova Escrita, em caráter 
eliminatório e classificatório, com nota de 0 a 10. Serão considerados aprovados(as) 
o candidatos que obtiver nota na Prova Escrita igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, 
e classificados de acordo com a nota obtida. 
3.2.1. Em caso de empate será realizado a análise do extrato acadêmico, para 
auferir a melhor classificação entre os estudantes com a mesma nota na prova 
escrita. 
 
3.2.2. No momento da elaboração da prova escrita os estudantes deverão indicar 
apenas o número de inscrição obtido no momento do protocolo do pedido de 
inscrição, para não ocorrer a identificação da prova. 
 
3.3. A nota final do candidato será a obtida na Prova Escrita, e em caso de empate a 
média entre a prova escrita e o extrato acadêmico. 
 
3.4 O extrato acadêmico deverá ser entregue no ato de inscrição. 
 
3.5. A ausência e/ou atraso de candidato(a) a prova escrita importará em sua 
desclassificação.  
 
4. Do local da prova  
 
4.1 As etapas do processo seletivo serão realizadas nas salas de aula do prédio da 
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas.  
 
5. Das disposições gerais  
 
5.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito. 
 

  
Cidade de Goiás, 19 de julho de 2016. 

 
 
 

Marcelo de Barros Barreto 
Coordenador do Curso de Direito 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Das vagas, das modalidades de Monitoria, dos Orientadores e do Período da 
Atividade. 
 

Disciplina Orientador Vagas/Modalidad
e de Monitoria 

Período da 
Atividade 

Teoria da Constituição e  
 
 
Direito Constitucional 

 
Profº. Eduardo 
Golçalvez  
Rocha 

 
 

01 vaga voluntária 

2º Semestre 
2017. 
 
1º Semestre 
2017 

Direito Processual civil I 
 
 
Prática Processual Civil I 

 
Profª. Bruna  
Pinotti  

 
01 vaga 

remunerada 

1º Semestre 
2017. 
 
2º Semestre 
2017 

Direito Penal 
 
 
Processo Penal I 

 
Profº. José do 
Carmo Alves 
Siqueira 

 
 

01 vaga voluntária 

1º Semestre 
2017. 
 
2º Semestre 
2017 

Sociologia Geral e Jurídica 
 
 
Filosofia Geral e Jurídica 
 
História do Pensamento 
Jurídico 

 
Profª. Edma 
José Reis 
 
Profa. 
Margareth 
Arbués 

 
01 vaga 

remunerada e uma 
voluntária 

1º Semestre 
2017. 
 
2º Semestre 
2017 

    
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Banca Examinadora 
 
A banca será composta pelos professores:  
 

1. Profº. Marcelo de Barros Barreto 
2. Profo . Alexandre Aguiar dos Santos 

 
 



ANEXO III 
Calendário do Processo Seletivo 

 
Divulgação dos Critérios de Seleção: 21/07/2017  
Inscrições: de 21 a 25 de julho  
Homologação das inscrições: 26 de julho  
Aplicação da Prova Escrita: 27 de julho, às 14 horas  
Divulgação do Resultado: 28 de julho  
Entrega dos termos de compromisso: até 31 de julho 
 

 
ANEXO IV 

Conteúdos das provas 
 

 
Disciplina Conteúdo Programático 

Teoria da Constituição e  
 
 
Direito Constitucional 

Constituição e constitucionalismo; 
Sociedade aberta, democrática, e intérpretes da 
Constituição; 
 
Entre o jurídico e o político: a força normativa da 
constituição; 
 
Direitos e Garantias fundamentais; 

Direito Processual Civil I 
 
 
Prática Processual Civil I 

Princípios constitucionais e processuais; 
 
Competência; 
 

Direito Penal 
 
 
Processo Penal I 

Princípios de Direito Penal e de Direito Processual 
Penal. 

Sujeitos Processuais Penais e Relação Jurídica 
Penal. 
 
Ações Penais. 
 
A Prova na Instrução Processual Penal. 
 
Teorias do Crime e da Pena 
 

Sociologia Geral e Jurídica 
 
Filosofia Geral e Jurídica 
 
História do Pensamento 
Jurídico 

O Direito nos clássicos da Sociologia (Durkheim, Marx 
e Weber). 
 
O fim dos direitos humanos (Douzinas). 
 
 

 


