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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA  
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

 
 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O CURSO DE DIREITO DO CESUPA 
 

CHAMADA Nº 001/2019  

 
 
1. A Coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, no uso 

de suas atribuições regimentais, com base no art. 94, §5º do Regimento Geral do CESUPA combinado 

com o art. 19 da Resolução nº 015 de 30 de outubro de 2017 do CONSEPE, comunica aos interessados 

a realização de CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS, válido para o ano de 2019, 

conforme vagas definidas no Anexo I deste instrumento.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Os candidatos deverão observar os critérios para exercício da monitoria previstos na Resolução 

nº. 015 de 30/10/2017 do CONSEPE. 

2.1.1 Nos termos do art. 94, §5º do Regimento Geral do CESUPA e do 19 da Resolução nº 

015/2017 do CESUPA, no exercício da monitoria voluntária não há o recebimento de bolsa e/ou 

descontos de qualquer natureza pelo discente.  

2.2. Somente poderão inscrever-se para seleção de monitores voluntários os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Direito do CESUPA, com compatibilidade de horário com as disciplinas 

ofertadas. 

2.3. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos, nos seguintes casos: 

2.3.1. Alunos punidos com sanções disciplinares nos termos do Regimento Geral do CESUPA. 

2.3.2. Alunos que já tenham atingido o prazo máximo de 02 (dois) anos como monitores da 

mesma disciplina. 

2.3.3. Alunos que ainda não tenham sido aprovados na unidade curricular objeto da seleção. 
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2.4. As inscrições ocorrerão presencialmente na Coordenação do Curso de Direito, situada na 

Unidade Alcindo Cacela II (Av. Alcindo Cacela, nº 980, Umarizal, Belém-PA), no período de 18/02/2019 

a 21/02/2019, no horário de 9h às 20h.  

2.5. Para a inscrição, o aluno deverá apresentar Histórico acadêmico no qual conste a nota obtida na 

unidade curricular objeto da seleção. 

2.5.1. Será aceito o Histórico emitido pelo sistema do aluno online (www.cesupa.br). 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo simplificado é composto de 02 (DUAS) ETAPAS, na forma a seguir descrita: 

3.1. A PRIMEIRA ETAPA consiste na AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ACADÊMICO DO ALUNO, de caráter 

eliminatório e classificatório, na qual será considerada a média final obtida na unidade curricular 

objeto da seleção. O resultado da Primeira Etapa será divulgado no dia 25/02/2019 no site do CESUPA 

(www.cesupa.br).  

3.1.1. Serão aprovados para a Segunda Etapa apenas os classificados na Primeira Etapa até o 

triplo do número de vagas disponíveis na unidade curricular objeto da seleção.  

3.2. A SEGUNDA ETAPA consiste na realização de ENTREVISTA, de caráter eliminatório e 

classificatório, a ser realizada no período de 26/02/2019 a 01/03/2019, em horário e local a ser 

divulgado junto com o resultado da Primeira Etapa.  

 

3.3. O RESULTADO FINAL desta Chamada será divulgado no dia 08/03/2019. 

 

3.4. Em caso de empate, será considerado aprovado o candidato que apresentar melhor 

desempenho na Primeira Etapa desta Chamada. Permanecendo o empate, será levada em 

consideração a quantidade de créditos já concluídos por cada candidato, ficando com a vaga o 

candidato com o maior número de créditos. 

3.5. Não caberá revisão e nem qualquer recurso do resultado final. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1. A atividade de monitoria voluntária será exercida no período de 11/03/2019 a 28/06/2019, 

podendo ser renovada por mais 01 (um) semestre a critério do professor orientador. 

4.2. As atividades de monitoria voluntária serão exercidas nos termos da Resolução nº. 015 de 

30/10/2017 do CONSEPE, porém sem a concessão de bolsa e/ou descontos de qualquer natureza.  

http://www.cesupa.br/
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4.3. O exercício da monitoria não implica em vínculo empregatício do aluno com o CESUPA ou a 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA. 

4.4. O monitor cumprirá, em horário não conflitante com o de suas aulas regulares, o mínimo de 08 

(oito) horas semanais de atividades. 

4.4.1 Nos termos do art. 94, §5º do Regimento Geral do CESUPA o monitor voluntário assinará 

Termo de Compromisso, atendidos os requisitos constantes da Resolução de Monitoria. 

4.5. O monitor voluntário ficará vinculado aos docentes responsáveis pela disciplina, cabendo aos 

mesmos orientar, acompanhar e avaliar o aluno no desempenho de suas funções.  

4.6. Ao término de cada bimestre o monitor deverá protocolar à Coordenação do Curso formulário 

de atividades assinado pelo professor da disciplina.  

4.7 O monitor voluntário fará jus a um Certificado, assinado pela Coordenação do Curso, que lhe dará 

direito a 50 (cinquenta) horas de atividades complementares ligadas ao ensino por semestre de 

monitoria, observadas as normas institucionais. 

4.8. Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação do Curso de Direito. 

 

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

PROF. ARTHUR LAÉRCIO HOMCI 
Coordenador do Curso de Direito 

 
 

PROF. NATALIA SIMÕES BENTES  
Coordenadora Adjunta do Curso de Direito 

 
 

PROF. ALLAN MOREIRA GOMES 
Coordenador Adjunto do Curso de Direito 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

 

 

ANEXO I 

 

CHAMADA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA O CURSO DE DIREITO DO CESUPA 

 

VAGAS OFERTADAS PARA O ANO 2019 

 

DISCIPLINA (S) VAGA(S) 

Direito Administrativo I e II 01 

Direito Financeiro  01 

Direito Tributário 01 

Direito Internacional Público 01 

Direito Processual Penal I e II 02 

Filosofia 04 

Sociologia Geral e do Direito 02 

Direitos Humanos 02 

Economia 02 

Direito Processual do Trabalho I 01 

 

 


