
FACULDADE DE DIREITO UFMG
Departamento de Dire i to do Trabalho e Introdução ao Estudo do Dire i to

Edital DIT nº. 01/2016

Programa de Monitoria de Graduação

O Chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do
Direito, Prof.  Ricardo  Henrique  Carvalho  Salgado ,  faz  saber  que,  no  período  de
15/09/2016  a  23/09/2016,  de  09:00  às  16:00  horas,  a  Secretaria  do  Departamento  de
Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito receberá as inscrições de candidatos
para Monitoria, sendo  uma vaga para monitoria  com bolsa integrante do Programa de
Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação, nos termos do presente Edital.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em curso de Graduação
na UFMG. Os candidatos aprovados somente serão alocados como monitores
em disciplinas que já tenham cursado.

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar  curriculum vitae,  histórico
escolar,  fotocópias  de  carteira  de  identidade  e  CPF  e  deverão  indicar  o(s)
eixo(s) e a(s) disciplina(s) de monitoria para o qual se candidatam, respeitada a
seguinte distribuição de disciplinas e vagas:

3. OO exame de seleção compreenderá:
a)  prova escrita eliminatória, conforme Anexo I, constante desde edital, a ser
realizada no dia 26 de setembro de 2016, de 14 horas às 16 horas;
b) entrevista evidenciadora do perfil do candidato e exame do histórico escolar e
do curriculum vitae, conforme Anexo II, para a qual serão admitidos os candidatos
aprovados na etapa anterior, a serem realizados no dia 27 de setembro de 2016,
às 11:15 horas.
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4. A comissão examinadora será designada pela chefia do Departamento de Direito
do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito.

4.1. A comissão examinadora da prova de monitoria de Direito Processual do Trabalho será
composta pelas Professoras Iaçanã L. de Rezende e Paula, Lívia Mendes Moreira Miraglia, 
Sielen  Barreto  Caldas  de  Vilhena,  e,  tendo  como  suplente  o  Professor  Doutor  Pedro
Augusto Gravatá Nicoli.  
5. Serão considerados aprovados na prova escrita, e aptos a realizarem a entrevista,

os candidatos que obtiverem média mínima de 70 (setenta) pontos em escala de
zero a cem, e serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas,
cabendo ao Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do
Direito alocá-los nas disciplinas indicadas;

6. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média total mínima
de 70 (setenta) pontos em escala de zero a cem, e serão classificados na ordem
decrescente de suas médias apuradas, cabendo ao Departamento de Direito do
Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito alocá-los nas disciplinas indicadas;

7. Não havendo candidatos  indicados  para  as  bolsas  em quaisquer  dos  eixos,  a
Coordenação  do  Programa  poderá  realocar  as  bolsas  entre  os  eixos,  com
preferência para os que contem com maior número de disciplinas. 

8. A  validade  do  edital  será  de  6  (seis)  meses,  contados  a  partir  da  data  de
divulgação do resultado da seleção.

9. Ao bolsista selecionado será creditada, pelo PROGRAD, durante o tempo em
que estiver no Programa, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício.

10. As bolsas terão vigência de 01 de outubro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

11. O monitor deverá:

                  a) prestar 12 (doze) horas semanais de efetivo exercício;
b) participar  das  reuniões  mensais  do  departamento,  junto  à  coordenação  do
programa de monitoria, com frequência mínima de 75%;
c) obter, no período de vigência da monitoria, rendimento semestral global não
inferior à média dos alunos de seu curso;
d) participar das atividades da Semana de Graduação, sob pena de suspensão da
bolsa por 1 mês;
e)  apresentar,  no final  do contrato,  relatório de atividades com apreciação do
professor orientador.
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12. Para Admissão no Programa, o bolsista não deverá estar recebendo outro tipo de
bolsa acadêmica,  exceto aquelas vinculadas à  assistência  estudantil,  concedidas
pela FUMP.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2016.

Ricardo Henrique Carvalho Salgado 
                    Chefe de Departamento de Direito do Trabalho e Int. ao E. do Direito

    Anexo I – Programas para a Prova Escrita

A) Temas de Processo do Trabalho

A.1) Processo do Trabalho

1. Princípios aplicáveis ao Processo do Trabalho.
2. Competência da Justiça do Trabalho. 
3. Sistema recursal trabalhista. 
4. As partes no processo do Trabalho e o ius postulandi. 
5. A prova no processo do Trabalho.

A.2) Acesso à Justiça e formas de resolução de conflitos
1. Acesso à Justiça;
2. Mediação; 
3. Conciliação; 
4. Justiça Restaurativa; 
5. Arbitragem.

Anexo II

Critérios para a avaliação da entrevista evidenciadora do perfil do candidato e
exame do histórico escolar e do curriculum vitae

I) Disponibilidade de tempo e possibilidade de dedicação, preferivelmente, em tempo
integral, à monitoria (30 pontos)
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II) Afinidade com o eixo, conhecimentos acerca das matérias do eixo, familiaridade
com temas correlatos ao eixo e perfil para pesquisa (40 pontos)

III) Habilidade de comunicação, expressão e clareza na concatenação das ideias (30
pontos)
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