
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTES

Programa: Programa de Monitoria da Graduação 2020-2021

Número do edital: 001/2020

1. DAS INSCRIÇÓES

1.1. O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Departamento de Direito do Trabalho e

Introdução ao Estudo do Direito, Ricardo Henrique Carvalho Salgado, faz saber que, no período de

06/03/2020 a 13/03/2020, de 09:00:00 às 16:00:00 horas, o(a) Recepção das Secretarias dos

Departamentos - 99 andar do Ed. Vilas Boas receberá as inscrições de candidatos para o exame de

seleção do Programa para atuar nas disciplinas/atividades com carga horária de 12 horas

semanais, conforme tabela abaixo:

1.2. No ato de inscrição o candidato deverá optar por uma das modalidades:

a) Ampla Concorrência

b) Ações A rmativas

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

2. DAS VAGAS

Vagas para Vagas para _ Valor

Disci Unas/Atividades Bolsistas de Bolsistas de Vagas para da

p Ampla Ações de Voluntários b 1
Concorrência Afirmativas º sa

Direito Processual do Trabalho 0 0 2 0

Adriana Goulart de Sena Orsini

Direito Processual do Trabalho Antônio 0 0 't 0
Gomes de Vasconcelos

Filosofia do Direito - Andityas Soares de 1 0 0 R$
Moura Costa Matos 400.00

. . . . . RS
FliOSOfla do Dlrelto - Karine Salgado 1 0 : 0 ll 40000

Filosofia Social e Pensamento ]urídico- RS
Politico Brasileiro - David Francisco 1 0 0 400 00

Lopes Gomes ª

Hermenêutica jurídica - David 0
Francisco Lopes Gomes

Hermenêutica Jurídica Nathália 0
Lipovetsky e Silva

Hermenêutica Jurídica - Thomas da 0
Rosa de Bustamante

Antropología Jurídica - Nathália O
Lipovetsky e Silva    
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

         

Introdução à Ciência do Direito - 0 0 1 II º
Arnaldo Afonso Barbosa

Introdução à Ciência do Direito - Marco
A . 0 0 2 0

Antonio Sousa Alves

Teoria Geral do Direito - Mariah 0 0 1 0
Brochado Ferreira

Teoria Geral do Direito - Thiago Lopes 0 1 1 R$
Decat ' 400.00

História do Direito - Ricardo Sontag 0 0 5 0

Psicologia Juridica - Lisandra Espmdula O 0 2 ()
Moreira [|

Sociologia jurídica - Vitor Bartoletti
. 0 0 2

Sartori

Direito do Trabalho I - Gustavo Seferian 1 0 I
Scheffer Machado 400$00

Direito do Trabalho I - Antônio Duarte O 0 I
Guedes Neto

Direito do Trabalho II - Daniela 0 O I 0

Muradas Antunes
 

 

3. DOS REQUISITOS D0 CANDIDATO

3.1. Poderão inscrever se alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UFMG que

possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho

previsto nas atividades.

3.2. É obrigatório que o(a) aluno(a) possua e mantenha um RSG igual ou superior a 2 ou NSG igual

ou superior a 60, no último semestre para o qual a informação já tenha sido disponibilizada pelo

DRCA. Essa regra não valerá para estudantes que não tenham RSG ou NSG semestral lançado em

seus históricos escolares devido a entrada recente na UFMG.

3.3. Estudantes que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão

assumir ou manter bolsa da Prograd, portanto, não poderão participar deste processo seletivo.

3.4. O(A)s estudantes de outras universidades vinculado(a)s a UFMG por meio de Programa de

intercâmbio, não podem participar dos Programas de Bolsas da Prograd, inclusive como voluntário.

3.5. Perfil do candidato:

O candidato deverá ter disponibilidade compatível com as atividades desenvolvidas pelo orientador

e já ter sido aprovado na(s) disciplina(s) pleiteada(s).

4. DOS DOCUIVENTOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),

 



b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,

c) Comprovante de matrícula,

d) Histórico Escolar

e)DecIaração de Assistência socioeconômica pela FUMP.

f) Comprovante de Registro Acadêmico ou Atestado de Notas emitido pelo DRCA para comprovação

de ingresso na universidade pelo Sistema de Cotas.

e) Currículo lattes,

f) Histórico Escolar (pode ser retirado no Sistema de Graduação ou ser entregue o "Extrato de

Integralização Curricular" disponivel no SIGA),

g) Ultimo RSG,

h) Preenchimento da ficha de inscrição

5. DA SELEÇÃO

5.1. Nota mínima para aprovação: 70.00

5.2. O exame de seleção compreenderá:

1ª fase: Prova Escrita - dia 16/03/2020, segunda feira, de 14h00 às 15h30, na sala 1301,13º andar

do Ed. Valle Ferreira,

A prova será baseada em um ponto sorteado dentre aqueles listados no Anexo I para cada

disciplina, sendo a nota mínima para aprovação de 70 pontos.

Divulgação dos Resultados da Prova Escrita e convocação para a 2g fase de entrevistas:

17/03/2020.

2ª fase: Entrevista com análise de currículo - dia 19/03/2020, quinta-feira, a partir de 14h00, na

sala 904 do 9º andar do Ed. Vilas Boas. Nota mínima para aprovação de 70 pontos.

Resultado Final: 20/03/2020.

5.3. A seleção será realizada em: 16/03/2020 às 14:00:00

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 20/03/2020

6.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.

7. D0 RECURSO

7.1. Caberá recurso do edital, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez) dias

corridos, iniciado no primeiro dia subsequente ao dia da publicação do resultado de seleção.

8. DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

8.1. Ao estudante com bolsa, é proibido o acúmulo de bolsas acadêmicas em nível de graduação ou

acúmulo dessas bolsas com a modalidade de estágio pagas pela UFMG. Essa regra não se aplica às



bolsas vinculadas à assistência estudantil concedidas pela FUMP, cabendo ao(a) estudante

assistido(a) verificar junto àquela fundação as consequências do recebimento da bolsa de

graduação sobre os benefícios que recebe.

8.2. O estudante, bolsista ou voluntário, que participou de Mobilidade Acadêmica Nacional ou

Internacional poderá concorrer aos Programas de Bolsas da Prograd. desde que apresente um RSG

maior ou igual a 2 ou NSG maior ou igual a 60 em um dos últimos quatro semestres,

imediatamente, anteriores ao seu retorno. A análise do RSG ou NSG será feita de forma retroativa,

a partir do último semestre cursado antes da saída para a mobilidade. Se nesta sequência, constar

um RSG menor que 2 ou NSG menor que 60,0 estudante estará impedido de concorrer às bolsas

da Prograd. Havendo o impedimento, o estudante deverá cursar um semestre letivo para concorrer

aos Programas de Bolsas.

8.3 As bolsas tém caráter temporário, não geram vínculo empregatício e são isentas de imposto de

renda.

8.4 O estudante bolsista deverá possuir, para recebimento de bolsa, conta corrente pessoal em

uma das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa

Econômica Federal, Intermedium ou Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob). Não

serão permitidas contas poupança, conjunta e de terceiros.

8.5 As Atividades terão vigência a partir do dia do cadastro no Sistema de Fomento a 15 de

dezembro do ano do cadastro, podendo ser renovada somente por 1 vez.

8.6 O edital terá validade de até 6 (seis) meses, sem prorrogação, contados a partir da data da

divulgação do resultado da seleção.

8. 7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa.

É recomendado que os alunos matriculados noturno noturno sejam monitores das disciplinas da

manhã e os alunos matriculados no turno da manhã sejam monitores das disciplinas ofertadas à

noite, pois é indispensável que o aluno tenha disponibilidade para acompanhar as aulas da

disciplina na qual atuará como monitor(a ). Não havendo preenchimento das vagas direcionadas à

bolsistas, caberá à Coordenação do Programa a realocação das bolsas.

Belo Horizonte, 05 de março de 2020.
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Pro , , Ricardo Hen e Carvalho Salgado
Chefe do Departamento de Direito do Trabalho e

introdução ao Estudo do Direito

Assinatura e carimbo obrigatórios para divulgação

     

 



 

Anexo I - Pontos da Prova Escrita
 

Disciplina Nome Pontos
 

Direito Processual do

Trabalho

Adriana Goulart de Sena

Orsmi

1. Trabalho em plataformas virtuais: natureza juri ica e acesso a Justiça

2. Acesso a Justiça, honorários advocatícios e gratuidade da Justiça

3. Lei 13.467/2017 e o acesso a Justiça pela via dos Direitos trabalhistas

4. Reforma Trabalhista e o Direito Processual do Trabalho

5. Lei 13.467 e uniform ação dejurisprudência no PoderJudici rio Trabalhista
 

 

Filosofia do Direito
Andityas Soares de Moura

Costa Matos

1.0 pensamento sobre a justiça na Grécia Antiga.

2. Semelhanças e diferenças entre as f'losofias de Hegel e Marx.

3. A norma fundamental de Hans Kelsen.

4. O pensamento pol ico-juridico de Carl Schmitt.

5.0 estado de exceção no mundo contemporâneo.
 

Direito do Trabalho I
Antônio Duarte Guedes

Neto

1. Relação de Emprego

2. Trabalho na Atualidade - Trabalho e Economia

3. Princípios e Fontes do Direito do Trabalho; contratos de trabalho

4. A constitucionalização dos direitos do trabalhador ante os Direitos Fundamentais

5. Cerceio atual dos ' ' os trabalhistas: desconstitucionalização, desregulamentação, ideologias, flexib 'zação,

supremacia da proteção jurídica dos interesses do tomador de serviços e da propriedade, uberização, teorias do fim do emprego.

 

 

Direito Processual do

Trabalho

Antônio Gomes de

Vasconcelos

1. Alterações na legislação processual (Lei 13.467/17): a garantia do direito ao acesso à justiça permanece incólume?

2.0 nove regime da desconsideração da personal dade jurídica no processo trabalhista (L '13.467/17).

3. Novos parâmetros para a fixação da indenização do dano extrapatrimonial no processo trabalhista (Lei 13.467/17).

4.0 cabimento dos honorá s sucumbenc' 's no processo trabalhista (Lei 13.467/17).

5. Substituição do princípio do impulso ofiCIal pelo principio da inércia (dispositivo) na execução trabal

l' ites e possib idades de atuação do juízo na inumação da fase de execução no processo trabalhista (Lei 13. 467/17).

  

 

Introdução à Ciência do

Direito  Arnaldo Afonso Barbosa

1. Direito: ciência ou técnica?

2. Direito: garantia do ind' 'duo ou da sociedade?

3. Direito: moral, imoral ou amoral?

4. Direito: positivo, natural ou humano?

5. Direito: legal, jurisprudencial ou soci [mente vigente?   



 

Anexo I « Pontos da Prova Escrita
 

Disciplina Nome Pontos
 

 

ito do Trabalho II Daniela Muradas Antunes

1. Poder empregatício.

2. Salario e Remuneração: modalidades e garantias salariais.

3. Jornada de trabalho.

4. Alteração, interrupção e suspensão do Contrato de Trabalho.

5. Extinção Contratual.
 

Pensamento Jurídico David Francisco Lopes

Gomes

 

1. A crítica da economia pol ica e os fundamentos materiais da SOClabl dade moderna.

2. 0 Estado de Bem-Estar Social e sua crise.

3. Herança ibérica: plasticrdade, cordialidade, patrimonialismo e jeitinho.

4.0 problema da dependência.

S.A discussão contemporânea sobre classes soci is no Bras

 

 

David Francisco Lopes
Hermenêutica Jurídica

Gomes

1.0 problema da interpretação no Pos vismo Jurí ico do século XIX;

2. Kelsen e a interpretação autêntica;

3. Hart, textura aberta e casos dificeis;

4. Alexy e a máxima da proporcionalidade;

5. Dworkin, conceitos interpretativos e integridade.
 

Gustavo Seferian Scheffer
Direito do Trabalho I Machado

1. Afirmação histórica do Direito do Trabalho no Brasil

2. Prlncipios do Direito do Trabalho e crise da proteção

3. Terce zação: aspectos históricos, socioló ' os ejuridicos

4. Relação de trabalho e relação de emprego

5. Lei 13.467/2017, a Contrarreforma trabalhista: efeitos na autonomia da vontade indiv1dual e coletiva
  Filosofia do Direito Karine Salgado  .a justiça no antiguidade.

pensamento jurídico po

. racionalismo, empiricismo, criticismo. 0 justo na modernidade.

 

co medieval

a
n
i
m
e
-

. idea mo alemão e romantismo

5. teorias contemporâneas sobre a justiça.
 

 



 

Anexo I Pontos da Prova Escrita

 

Disciplina Nome Pontos
 

Psicologia Jurídica
Lisandra Espíndula

Moreira

1. Psicologia como ciência e profissão;

2. Diversidade teórica e epistemológica da(s) psicologia(s);

3. Articulações entre Direito e Psicologia: norma x lei;

4. Demandas à Psicologia jur' ca: periculosidade e previsão do comportamento;

5. Demandas à Psicologia juri lca: Escuta especializada, alienação parental, abandono afetivo, definição de guarda.
 

Introdução à Ciência do

Direito

Marco António Sousa

Alves

1. Dogma'tica e zetética jurídicas.

2. A ciência positivista do direito.

3. O fundamento de validade do direito.

4. Direito e Moral.

5. Ordem social ejur' "ca.
 

Teoria Geral do Direito Ma ' h Brochado Ferreira

1. Teoria da Norma Jurídica;

2. Teoria do Ordenamento Jurídico;

3. Ordenamento Juridico: o problema das lacunas e a integração

4. Finalidade do Direito: ordem, bem comum, Justiça;

5. Teoria dos Direitos Subjetivos
  Hermenêutica Jurídica  Nathalia Lipovetsky e

Silva  1. Conceito e objeto da Hermenêutica jurídica.

2. Evolução histórica do pensamento hermenêutico.

3. Teoria da interpretação.

4. Cânones hermenêuticos.

5.Elementos e métodos de interpretação.
  



 

Anexo I- Pontos da Prova Escrita

 

Disciplina Nome Pontos

 

Antropologia Jurídica
Nathalia Lipovetsky e

Silva

1. Cultura, civilizações e Direito.

2. Função antropológica do Direito.

3. Os Grandes Sistemas Jurídicos.

4. Cultura latino americana e cultura bras . raízes e perfis.

5. Fronteiras da Antropologia Jurídica: ocidenta smo, orientalismo, universalismo e multiculturalismo jurídicos.

  

 

História do Direito Ricardo Sontag

1. Teoria e Metodologia da História do Direito: uso das fontes & continuidade/descontinuidade;

2. História do Direito na Idade Média

3. História do Direito na Idade Moderna;

4. História do Direito na Idade Contemporânea.

5. História do Direito no Bras Direito Colonial e cod' *cações.

  

 

Teoria Geral do Direito Thiago Lopes Decat

def ências.

 

1. A concepção imperativista do direito de Austin e sua princip

2. Normas primárias e secundárias

3. Ponto de vista interno e ponto de vista externo do direito

4. Interpretação construtiva

5. Divergências Teóricas sobre o Direito
 

Hermenêutica Jurídica
Thomas da Rosa de

Bustamante

1. Hermenêutica e Hermenêutica Jurídica: sentido etimológica, origens e breve histórico;

2.0 objeto da Hermenêutica Jurídica;

3. Interpretação Juridica: espécies, efeitos e métodos;

4. A Linguagem e a hermenêutica;

5. Teoria da argumentação jurídica.
  Sociologia Jurídica  Vitor Bartoletti Sartori  1. SociologA1:C25ia Clássica e Sociologia Contemporânea;

2. Modernidade ou contemporaneidade?

3. Movimentos sociais e ideologias: antes e depois do século XX;

4. Bras singularidade social ou sociedade burguesa?

5. Reforma do Ensino Jur' "co & sua vinculação às questões de eficácia, efe '

 

idade e legitimidade do Direito.

 

 
 


