
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO PARA MONITORIA DO NÚCLEO 

ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL 
SANTO AGOSTINHO 

 

O Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC), por meio 
do Coordenador do Curso de direito, Drº José Elias Seibert Santana Junior e da Coordenadora 
do Núcleo de Prática Jurídica, Drª Silvana Gomes Silva, fazem saber que no período de 
12/08/2021 a 18/08/2021, serão recebidos currículos e redações como forma de inscrição e 
avaliação de candidatos para seleção de Monitor Voluntário do Núcleo Alternativo de 
Resolução de Conflitos. Todos os documentos devem ser enviados para o endereço eletrônico: 
Silvana.silva@vic.fasa.edu.br. 
 
 

Neste semestre estão disponíveis 20 (vinte) vagas. O exame será regido pelas normas deste 
edital, as quais seguem abaixo: 

Art. 1º– Poderão se inscrever como candidatos a monitoria os acadêmicos regularmente 

matriculados a partir do I semestre junto ao Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista – FASAVIC. 

Art. 2º – As vagas serão destinadas para a seguinte função: 

I- MONITORIA 

 

Art. 3º – A inscrição para seleção deverá ser realizada no endereço eletrônico 

Silvana.silva@vic.fasa.edu.br instruída com os seguintes documentos: 

 

a) Declaração do candidato com nome completo, telefone, CPF, semestre e a 

disponibilidade de horas semanais para o exercício efetivo da Monitoria;  

b) curriculum vitae ou currículo lattes; 

c) Redação de no máximo 30 linhas com o seguinte tema: “A importância da 

resolução de conflitos em âmbito extrajudicial e celeridade jurídica”. 

Art. 4º – O resultado da seleção será divulgado no dia 19/08/2021, a partir das 09:00 no SITE 

OFICIAL DA FASAVIC e nos grupos de WhatsApp dos discentes. 

Art. 5º – Considerar-se-ão aprovados aqueles que obtiverem maior pontuação na redação, 

sendo que os Acadêmicos que não atingirem média mínima de 50 (cinquenta) pontos serão 

desclassificados. 
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Parágrafo único. Em caso de empate entre candidatos, os critérios de desempate serão: quem 

realizou a inscrição primeiro; II) maior tempo de participação em atividades de extensão como 

ouvinte. 

Art. 6º – O resultado da seleção será divulgado até o dia 19/08/2021. 

§1º. O candidato classificado dentro do número de vagas será convocado para assinatura de 

Termo de Compromisso de Monitoria; 

§2º. O Termo de Compromisso de Monitoria terá duração de 01 (um) semestre, correspondendo 

o seu exercício ao ano letivo de 2022.2, com a possibilidade de prorrogação por igual período, 

mediante Termo Aditivo. 

§3º. O início das atividades de monitoria será no dia 22/08/2021.  
§4º Ressalte-se que a Monitoria somente se dará durante o semestre letivo, excluído o período 
de férias escolares. 

Art. 7º - O Monitor exercerá as suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com o 
Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda. ou com qualquer Faculdade por tal Instituição 
mantida.  O tempo de atividade será de até 10 (dez) horas semanais e ficará vedado o exercício 
simultâneo de mais de uma Monitoria pelo mesmo aluno. 

Art. 8º – São atribuições do Monitor: 

a) executar as atividades, de acordo com o plano de trabalho elaborado juntamente com o 

professor orientador; 

b) cumprir com as atividades de Monitoria, conforme horário estabelecido pelo orientador; 

c) tornar público o horário e local aonde prestará atendimento aos discentes; 

d) dar ciência ao professor orientador sobre eventuais problemas relativos às atividades de 

Monitoria; 

e) frequentar, obrigatoriamente, as reuniões mensais ordinárias e as extraordinárias, quando 

convocado; 

f) apresentar, em formulário próprio, o relatório bimestral de atividades na reunião mensal, 

devidamente assinado pelo professor orientador; 

g) apresentar, em formulário próprio, ao professor orientador o relatório mensal de suas 

atividades; 

h) apresentar ao professor orientador, quando for o caso, requerimento de seu desligamento 

do Programa de Monitoria; 

i) cumprir quarenta horas mensais de atividade, correspondendo a 10 horas semanais, em 

horário estabelecido com o professor responsável pela disciplina; 

j) manter o professor informado quanto ao andamento de execução das atividades; 

k) participar de reuniões promovidas pela Coordenação de Curso e dos encontros de Monitores. 



 

 

Art. 9º – É vedado ao Monitor: 

a) executar a Monitoria no seu horário de aula; 
b) elaborar ou corrigir provas e exames; 
c) atribuir notas e frequências. 

 

Art. 10º – A apresentação ao final do semestre letivo do relatório semestral das atividades 

desenvolvidas, antecedida da aquiescência do professor-orientador, proporcionará a atribuição 

de até 60 (sessenta) horas de atividades complementares. 

Art. 11º - O monitor que descumprir as atribuições recomendadas pelo professor-orientador ou 

injustificadamente ausentar-se em mais de 20% (vinte por cento) da carga horária mensal 

poderá ter seu Termo de Compromisso de Monitoria rescindido pela Instituição de Ensino. 

Parágrafo único. O Termo de Monitoria poderá ser rescindido pelo Instituto Educacional Santo 

Agostinho segundo critérios definidos no Regulamento de Monitoria ou a qualquer momento, 

unilateralmente, independentemente de justo motivo. 

Art. 12º – Os horários da Monitoria serão definidos pelo professor-orientador e divulgados pela 

Coordenação do Curso. 

Art. 13º – Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação do Curso. 

Art. 14º – O Edital será divulgado no site da IES, nas salas de aula, redes sociais e nos quadros 

de aviso do Campus de Vitória da Conquista passando a ter validade a contar da data abaixo 

indicada. 

 

Vitória da Conquista, 12 de agosto de 2021. 

_________________________________________________________ 
Profº. José Elias Seibert Santana Junior 

Coordenador do Curso de Direito 
 

 

_________________________________________________________ 
Profª. Silvana Gomes Silva 

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica 
 


