
 
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA – ASCES-UNITA  

VI ENCONTRO DE PROFISSÕES 

EDITAL Nº 01/2019 – SELEÇÃO DE MONITORES 

 
 

Pelo presente edital, ficam abertas as inscrições para o processo seletivo de monitores do Curso 

de Direito para o VI Encontro de Profissões da ASCES-UNITA, que será realizado no dia 24 de abril 

de 2019, nos Campus I e II da ASCES-UNITA e no Polo Agreste. 

 
1. Das inscrições 

1.1. Poderão se inscrever para a seleção de monitores do VI Encontro de Profissões da ASCES-

UNITA todos os alunos regularmente matriculados no curso de Direito do Centro Universitário 

Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA. 

 
1.2. As inscrições serão recebidas no período compreendido entre os dias 12 e 17 de abril de 

2019, por meio de formulário eletrônico, disponível no link: 

https://forms.gle/1dWUXeupYvZPA2JS9 
 

1.3. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, com todas as informações solicitadas, 

inclusive com upload de seu histórico escolar em arquivo PDF ou JPG e confirmar o envio ao final 

do preenchimento. 

 

1.4. O acesso ao link de inscrição dar-se-á através do e-mail institucional do discente 

(matricula@app.asces.edu.br). 
 

2. Das vagas 

2.1. Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas de monitoria no VI Encontro de Profissões da ASCES-

UNITA. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Da seleção 

3.1. A seleção dos monitores será realizada pela Coordenação do Curso de Direito.  

  

3.2. No processo seletivo, serão considerados os seguintes critérios: 
 

I. Disponibilidade de tempo no período em que antecede o evento, a partir do resultado da 

seleção, até a data da sua conclusão, para a realização de atividades de organização e divulgação 

do evento; 

II.  Disponibilidade para participação durante os três turnos (manhã, tarde e noite) do dia 24 de 

abril de 2019; 
III. Desempenho acadêmico, verificado através da análise do Histórico Escolar. 

 

3.3. A seleção será realizada com base nas informações constantes no formulário de inscrição e 

no sistema de registro acadêmico. 

 

3.4. O resultado final da seleção será divulgado na Recepção das Coordenações de curso, 

localizada no Campus I, bem como no portal institucional da ASCES-UNITA (www.asces.edu.br), na 

Fan Page do Curso de Direito no Facebook e no Instagram do curso (@direitoascesunita), a partir 

do dia 19 de abril de 2019. 
 

4. Das atribuições dos alunos selecionados 

 

4.1. Os alunos selecionados desempenharão as seguintes funções, sob a orientação da 

Coordenação do Curso de Direito e da Organização do VI Encontro de Profissões: 

 
I. Antes do evento: 

a) Apoio na organização do material e da estrutura necessária para o evento, em reunião 

previamente agendada pela Coordenação de Curso, na data provável de 23 de abril de 2019; 

b) Divulgação do evento, seja através de mídias sociais ou presencialmente, nos Campi da ASCES-

UNITA. 

 
II. Nos dias do evento, de acordo com a programação do VI Encontro de Profissões: 

a) Recepção e distribuição de material ao público externo; 

b) Controle das assinaturas nas atas de presença; 

c) Comunicação interna e externa; 

d) Acompanhamento do público externo; 

e) Apoio ao cerimonial do evento; 

f)  Apoio à infraestrutura nos espaços utilizados; 

g)  Demais atividades necessárias ao cumprimento da programação. 

 
4.2. As atividades serão organizadas por escalas, definidas anteriormente pela Coordenação do 

Curso de Direito. 



 

 

 
5. Disposições finais 

 
5.1. Os alunos selecionados receberão certificação de participação da monitoria, com carga 

horária de 12 (doze) horas de atividades complementares. 

 
5.2. Os alunos selecionados que, injustificadamente, não comparecerem para o efetivo 

exercício das atividades previstas, estarão imediatamente eliminados da organização do 

evento e perderão a certificação de participação na monitoria do VI Encontro de Profissões. 

 
5.3. A ausência justificada que implique em prejuízo considerável do desempenho das 

atribuições descritas no item 4 implicará no disposto no item 5.2, ficando a cargo da 

Coordenação do Curso a avaliação de cada caso. 

 
5.4. Os casos omissos no presente edital serão decididos pela Coordenação do Curso de Direito. 

 
Caruaru/PE, 12 de abril de 2019. 

 

 
Coordenação do Curso de Direito 

 
 

Marcela Proença A. Florêncio 
Coordenadora Geral 

 
 

Luis Felipe Andrade Barbosa  
Coordenador Adjunto 

 
João Alfredo Beltrão Filho 

Coordenador Adjunto 
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