
 

EDITAL 01/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DA 

Escola de Direito da Amperj 

 

O Programa de Monitoria da Escola de Direito da Amperj visa 

proporcionar aos discentes a participação efetiva e dinâmica em 

projeto acadêmico de ensino através da elaboração de conteúdos 

jurídicos com a finalidade de fomentar a Coordenação Acadêmica 

da Escola de Direito da AMPERJ - EDA.  

O candidato deverá escolher, no momento da sua inscrição, a 

vaga que pretende concorrer.  

Os aprovados no processo seletivo do programa serão 

contemplados com uma bolsa integral na turma em que concorreu a 

vaga. 

O candidato deverá observar todas as regras estabelecidas pela 

coordenação do programa de monitoria. 

I. DAS VAGAS 

O programa de monitoria visa preencher as seguintes vagas nas 

turmas presenciais: 

a) Turma Regular Carreiras Jurídicas 2020: 1 vaga 

b) Turma Avançada Carreiras Jurídicas 2020: 1 vaga 

II. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCORRER A VAGA 

Os requisitos necessários para o candidato concorrer a vaga no 

processo seletivo do programa de monitoria será: 

a) Realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido; 

b) Ser bacharel em Direito; 

c) Ter disponibilidade para cursar a turma presencialmente; 

d) Ter disponibilidade para elaboração das tarefas; 

e) Escolher somente uma das vagas para o qual pretende 

concorrer; 



 

Serão aceitas somente 100 inscrições para o processo seletivo, 

sendo 50 inscrições para turma Regular e 50 inscrições para turma 

Avançada. 

III. DO LOCAL E DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A 

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas somente na secretaria da EDA, 

localizada na Av. Graça Aranha, nº57, 2º andar, Centro (RJ), mediante 

a entrega dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição preenchida (anexo I); 

b) Diploma da graduação; 

c) Histórico escolar da graduação;  

IV. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será composto, em caráter classificatório, de 

quatro etapas: 

a) Realização da inscrição, nos termos do item III, entre os 

dias 13 e 20 de fevereiro de 2020, das 8h às 17h;  

b) Realização da prova objetiva; 

b) Elaboração de resumo; 

c) Análise do histórico escolar; 

V. DA SELEÇÃO 

A seleção do programa de monitoria observará as seguintes regras:  

a) Prova objetiva a ser realizada na EDA no dia 02 de março de 

2020, com início às 13h e término às 14h, sendo admitido 10 minutos 

de tolerância. A prova será realizada sem qualquer tipo de consulta, e 

será composta de 30 questões dentre as disciplinas de Direito Civil, 

Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. O candidato deverá marcar apenas uma 

alternativa na folha de resposta. Será anulada a questão que tiver 

mais de uma ou nenhuma alternativa marcada.  



 

b) Elaboração do resumo: o candidato elaborará um resumo de 

aula, que será indicada através de link enviado por e-mail ao final da 

prova objetiva. Além do link, o candidato receberá a folha padrão 

para a realização do resumo. O resumo deverá ser enviado para o e-

mail curso@amperj.org, até às 23h59 do dia 03 de março de 2020. Não 

serão aceitos para fins do processo de seleção os resumos enviados 

de forma intempestiva. 

c) Análise do histórico escolar: consistirá na análise do coeficiente 

de rendimento (CR) do aluno. Somente serão considerados os CRs 

acima de 7 (sete), observados a pontuação que será atribuída no 

critério de seleção. 

VI. DAS OBRIGAÇÕES DO MONITOR 

 O candidato aprovado e convocado para o programa de 

monitoria deverá observar, obrigatoriamente, as seguintes regras 

estabelecidas pela coordenação do programa: 

1) Cursar a turma presencial para qual foi aprovado; 

2) Ter percentual de presença de no mínimo 85.  

3) Elaborar e entregar o resumo realizado dentro do prazo de 24 

horas após o término da aula;  

4) Elaborar o caderno de questões objetivas; 

5) Elaborar o caderno de jurisprudências;  

6) Criar e gerenciar o grupo de mídia de comunicação da turma; 

7) Preencher a ficha de controle de aula; 

8) Passar a avaliação acadêmica para os discentes da turma; 

O não cumprimento de uma ou mais obrigações estabelecidas 

ensejará o desligamento imediato e a convocação do candidato 

classificado em segundo lugar no processo e assim sucessivamente 

até o preenchimento da vaga.  

 

 



 

VII. RESULTADO 

O resultado com a lista dos aprovados será divulgado no dia 05 de 

março de 2020. 

Será aprovado e classificado para a vaga o candidato que 

apresentar o maior número de pontuação, considerando o somatório 

das notas das três etapas.  

Os candidatos aprovados e não classificados farão parte de uma 

lista de cadastro de reservas durante o período de validade do 

processo seletivo, que será de 4 à 6 (seis) meses, ficando a critério da 

Amperj a realização de uma nova seleção. 

VIII. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A prova objetiva terá a pontuação máxima de 30 (trinta) pontos, 

valendo 1 (um) ponto para cada resposta certa.  

A elaboração do resumo de aula obedecerá aos seguintes critérios 

de avaliação: 

1. Resumos entregue fora do prazo estabelecido: 0 (zero) 

ponto; 

2. Resumo entregue no prazo: 10 (dez) pontos; 

3. Resumo entregue conforme padrão proposto: 10 (dez) 

pontos, observados o domínio da norma padrão da Língua 

Portuguesa, na sua modalidade escrita;  

A análise do coeficiente de rendimento terá a seguinte 

pontuação: 

1. CR até 7,1 a 8,0: 30 pontos 

2. CR até 8,1 a 9,0: 40 pontos 

3. CR maior que 9,0: 50 pontos 

Em caso de empate na nota final, serão considerados os 

seguintes critérios de desempate: 

a) Candidato com a maior nota na elaboração do resumo;  

b) Candidato com a maior nota na prova objetiva;  



 

c) Candidato com a maior nota no critério coeficiente de 

rendimento; 

d) Candidato com a maior idade; 

IX. CRONOGRAMA  

Inscrição Entre os dias 13.02 e 20.02 de 2020 

Data da prova objetiva 02.03.2020 

Envio do resumo Até 03.03.2020 

Resultado 05.03.2020 

Confirmação/Matrícula 06.03.2020 

 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A aprovação no processo seletivo gera ao candidato mera 

expectativa de direito a assumir uma vaga durante o prazo de 

vigência no programa de monitoria. 

A vaga está condicionada a formação e realização da turma. 

O candidato aprovado que não confirmar sua participação dentro 

do prazo estabelecido, será automaticamente excluído da seleção. 

Ao efetivar a inscrição, o candidato concorda com todas as regras 

e compromissos estabelecidos nos itens deste edital.   

Casos omissos ou divergências no entendimento dos termos deste 

edital serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica. 

O presente edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020. 

 
Coordenação Acadêmica 

ESCOLA DE DIREITO DA AMPERJ 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
(FICHA DE INSCRIÇÃO) 

 
 

Nome Completo:  

Formação:   

CPF:  R.G.:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefones: 

E-mail:   

Assinalar um “X” na VAGA DO SEU INTERESSE 

(      ) Carreira Jurídica 2020 - REGULAR 

(      ) Carreira Jurídica 2020 - AVANÇADA 

OBS: somente marque UMA das turmas para qual pretende concorrer a vaga 

Rio de Janeiro,                de                                          de 2020. 

Assinatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


