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Belo Horizonte, 17 de março de 2020. 

 

 

Prezados(as) Candidatos(as) à Monitoria do DIT - Edital 001/2020/DIT/PMG, 

 

Em virtude das orientações da UFMG e em consonância com os princípios da saúde 

pública, a etapa de entrevista presencial do Processo Seletivo de Monitoria do 

Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, referente ao 

Edital 001/2020/DIT/PMG, será realizada virtualmente utilizando a plataforma 

Moodle oferecida pela UFMG. 

 

As entrevistas serão realizadas na mesma data e horário do cronograma original, 

quinta-feira, 19/03/2020, à partir das 14h00, e cada candidato(a) terá acesso ao 

manual disponibilizado pela Secretaria do Departamento para orientá-los em relação 

ao acesso à plataforma Moodle. 

 

Devido ao funcionamento atípico das entrevistas, pede-se que os candidatos 

encaminhem os mesmos documentos entregues no ato de inscrição para o e-mail 

dit@direito.ufmg.br, quais sejam: 

Currículo lattes, 

Histórico Escolar (com RSG ou documento que o contenha). 

 

Infelizmente, não será possível disponibilizar o uso do Laboratório de Informática da 

Faculdade de Direito àqueles que não tiverem acesso a dispositivos e internet, dada a 

situação excepcional em que o setor de informática encontra-se fechado para 

atendimento ao corpo discente, cumprindo apenas o expediente interno dos setores da 

Unidade. 

 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos e pedimos que os(as) 

candidatos(as) busquem alternativas para participar do Processo Seletivo. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Professor Marco Antônio Sousa Alves 

Coordenador do Programa de Graduação da Monitoria 

 

Professor Gustavo Seferian Scheffer Machado 

Sub-Coordenador do Programa de Graduação da Monitoria 
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