
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA – ASCES-UNITA 

XX CONGRESSO DE DIREITO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES – CURSO DE DIREITO  

 

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

do XX CONGRESSO DE DIREITO DA ASCES-UNITA, que será realizado nos dias 30 e 31 

de outubro de 2019, no Campus I da ASCES-UNITA (Grupos de Trabalho) e SENAC 

Caruaru (Palestras). 

1. Das inscrições 

1.1 Poderão se inscrever para a seleção de monitores do XX CONGRESSO DE DIREITO 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 17 e 18 de 

setembro de 2019, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado 

pelo link: https://forms.gle/ZwtzWRbs5eLsWdJH6 devendo ser anexado, obrigatoriamente, 

documento institucional oficial que informe a média global do(a) estudante , o qual 

poderá ser obtido pelo próprio aluno no Portal Acadêmico.  

2. Das vagas  

2.1 Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para os(as) estudantes do curso de Direito, que 

deverão ter disponibilidade para a realização de atividades de divulgação prévia ao 

evento e de apoio à organização do Congresso durante o seu período de realização, 

nos dias 30 e 31 de outubro de 2019, das 8:30h às 22:00h. 

https://forms.gle/ZwtzWRbs5eLsWdJH6


 

 

2.2 A seleção será realizada com base nas informações constantes do sistema de registro 

acadêmico, levando-se em consideração o desempenho acadêmico do(a) estudante nas 

disciplinas cursadas, através da análise de sua média global. 

2.3 O resultado final da seleção será divulgado no dia 19 de setembro de 2019 na 

Recepção das Coordenações de curso, localizada no Campus I, bem como no portal 

institucional da ASCES-UNITA (www.asces.edu.br) e redes sociais do Curso de Direito 

(@direitoascesunita). 

2.4 Os casos omissos no presente edital serão decididos pela Coordenação do curso.  

 

Caruaru/PE, 17 de setembro de 2019. 

 

Coordenação do Curso de Direito 

 

Marcela Proença Alves Florêncio 
Coordenadora-Geral 
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Coordenador-Adjunto 

 
 
 

João Alfredo Alves Beltrão 
Coordenador-Adjunto 

 

 

 


