II SEMANA ACADÊMICA DE DIREITO DA UNIVILLE – SADU

SELEÇÃO DE MONITORES PARA II SEMANA ACADÊMICA
DE DIREITO DA UNIVILLE - SADU
A Comissão Organizadora da II Semana Acadêmica de Direito da Univille – SADU, no
uso de suas atribuições torna público este edital para seleção de acadêmicos do Curso de Direito,
para a função de monitor das atividades pré-evento e do evento no período de 06 e 10 de
novembro de 2017.
1. VAGAS
1.1 - Serão ofertadas 28 (vinte e oito) vagas, conforme opções abaixo:
- Manhã (7h30min às 12h)
- Noite (18h30min às 22h)
1.2 - 50% (cinquenta por cento) das vagas serão destinadas a acadêmicos que tenham
participado como monitores da SADU 2016. Os demais 50% serão destinados a acadêmicos que
não tenham atuado no último ano. No caso de não preenchimento das vagas por uma categoria,
serão selecionados alunos de outra categoria.
2. CALENDÁRIO
2.1 - Inscrições: de 02/10/2017 a 04/10/2017, pessoalmente, na Coordenação do Curso de
Direito.
2.2 - Divulgação do Resultado Final dos Monitores Aprovados e Suplentes: 09/10/2017, na
página do curso.
3. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
3.1 - Participar de todas as reuniões convocadas pela Comissão Organizadora.
3.2 - Ter disponibilidade para realizar atividades pré-evento e no período de 06 a 09 de novembro
de 2017, no turno da manhã ou noite, conforme opção realizada.
3.3 - Participar da equipe de recursos humanos necessária para a realização de inscrições,
murais e entrega de material do evento.
3.4 - Engajar-se nas atividades de divulgação.
3.5 - Participar da organização de documentos e materiais.
3.6 - Auxiliar os docentes e convidados nos Minicursos, Grupos de Trabalho e no Congresso,
conforme suporte necessário para o adequado andamento da atividade.
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 - Os critérios para seleção de monitores a serem considerados são:
4.1.1 - Ter concluído o primeiro semestre do Curso de Direito da Univille;
4.1.2 - Ter realizado a inscrição junto à coordenação do Curso de Direito no prazo estipulado.
4.2 - Para classificação será adotado como critério a ordem da inscrição realizada junto à
Coordenação do Curso de Direito.
4.3 - A inscrição do acadêmico implicará no conhecimento e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - O acadêmico selecionado para monitoria terá a garantia de inscrição sem custos no evento.
5.2 - A carga horária de participação na monitoria será apurada de acordo com as atividades
prestadas pré-evento e no evento.
5.3 - O acadêmico receberá um certificado de participação do evento referente a carga horária
realizada, que será contabilizado como horas de atividades complementares.
5.3 - Em nenhuma hipótese a monitoria será remunerada, inexistindo qualquer subsídio para
transporte, hospedagem ou demais despesas.
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