
EDITAL 24/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 
 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica 
Remunerada na realização de 
atividades complementares e 
sociais para o Curso de Direito do 
Centro Universitário Campo Real. 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 
Universitário Campo Real,  no uso de suas atribuições legais, torna público a 
inscrições para bolsa de Monitoria Acadêmica, na realização de atividades 
complementares e sociais para o Curso de Direito do Centro Universitário 
Campo Real no período de 09/03/2020 a 16/03/2020). 

1. DAS VAGAS: 01 (uma) vaga  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  ELIZANIA CALDAS FARIA  

3. PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO:  

3.1 O candidato deverá ser aluno regular do curso de DIREITO Centro 
Universitário Campo Real;  
3.2 Ter disponibilidade de 08 horas semanais;  
3.3 Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado a qualquer 
outra bolsa na IES; 
3.4 possuir assiduidade superior a 75% nas disciplinas do Curso. 

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA  

A vigência da monitoria será no período de 01/04/2020 a 01/10/2020.  

5. DA INSCRIÇA ̃O  

5.1 Local 

A inscrição para a vaga de monitor deverá ser realizada diretamente com 
a Professora Supervisora da monitoria. 

5.2 Período das inscriço ̃es 

09/03/2020 a 16/03/2020.  

5.3 Requisitos exigidos para inscrição: 



- Estar devidamente matrículado no Curso de Direito, do 3º ao 8º 
período do Curso (Manhã ou Noite); 

- Histórico de Horas realizadas em Atividades Complementares e Sociais, 
retirado do Sistema Acadêmico (O acadêmico deverá entregar o histórico 
de Horas no momento da inscrição). 

- Ter disponibilidade de cumprir 8 horas semanais em horário a ser 
designado pela Supervisora; 

* Não serão admitidas as inscriço ̃es de alunos não regularmente 

matriculados e com documentação pendente junto à Secretaria 

Acadêmica. 

6. SELEÇA ̃O, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇA ̃O  

A seleção para a vaga se dará através de entrevista pessoal do candidato 
com a Coordenação. 

Será critério para seleção: participação do candidato em atividades sociais 
e complementares. 

O resultado final será divulgado dia 30/03/2020. 

O início das atividades será no dia 01/04/2020.  

Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou 
IES) a vaga será suprimida com o segundo classificado neste processo 
seletivo.  

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item 
deste edital.  

 

Guarapuava, 06 de Março de 2020.  

 
 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 
 

 

 

 
Profª. Moana Rodrigues França 


