
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE DIREITO 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORIA ACCs OBSERVATÓRIO DA 

PACIFICAÇÃO SOCIAL 2020.1 
 
 

A Prof. Dra. Ana Paula Rocha do Bomfim, no múnus de suas atribuições de docente da 

disciplina DIRB33 – ACCs Observatório da Pacificação Social via MASC’s, estabelece as 

normas de seleção para monitor bolsista e voluntário, tornando público a todos os interessados 

que estarão abertas as inscrições a partir do dia 12/12/2019 até o dia 20/12/2019, mediante as 

normas e condições contidas neste edital: 

 

                                    TÍTULO I – DAS VAGAS 

 

               Art. 1º - Será oferecida 01 (uma) vaga para monitor bolsista e 01 (uma) vaga para monitor 

voluntário da disciplina DIRB33 – ACCs Observatório da Pacificação Social via MASC’s, no 

semestre 2020.1, nos horários de 13:55 às 16:55 na quarta-feira, com a possibilidade de 

prorrogação por mais um semestre. 

                

               Parágrafo único. O candidato aprovado na seleção pública será admitido, caso manifeste 

interesse, nos termos da Resolução nº 06/2012, da PROGRAD; caso não manifeste interesse 

será consultado o candidato aprovado segundo a ordem de classificação, sucessivamente. 

 

                TÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

              Art. 2º -  São atribuições do monitor: 

 

              I - Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com a professora             

responsável; 

                    II - Interagir com professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 

                    III - auxiliar o professor na realização dos trabalhos práticos, na preparação de material 

didático e em atividades de classe. 



 

 

               

              Parágrafo primeiro. É vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de 

caráter administrativo, de julgamento de verificação de aprendizagem e supervisão de estágio. 

               

              Parágrafo segundo. O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício 

com a UFBA. 

    

                  TÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES DO MONITOR 

 

              Art. 3º - São obrigações do monitor: 

 

                     I - Exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com a professora 

orientadora; 

  II - Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, distribuídas de acordo 

com o planejamento estabelecido com a professora orientadora, respeitada sua vida acadêmica, 

de forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como discente, dos 

componentes curriculares nos quais se encontra matriculado; 

 III - apresentar ao professor orientador relatório global de suas atividades, contendo uma 

breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que 

desenvolveu suas atividades. 

             

             Art. 4º - Os candidatos à seleção para monitores deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 

                   I - Estar regularmente matriculado no curso de Graduação da UFBA. 

II - Ter cursado, com aprovação, a disciplina ACCs Observatório da Pacificação Social.  

III- Possuir disponibilidade para acompanhar as aulas nos horários da disciplina, a saber, 

quarta-feira das 13:55 às 16:55. 

 

                  TÍTULO IV – DO PROCESSO SELETIVO 

 

             Art. 5º - A seleção será composta pelas seguintes etapas: 

 

I – Inscrição; 

II – Carta de Intenção; 

III – Análise Curricular; 

IV – Entrevista. 



 

 

 
 

                                                     TÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES 

 

             Art. 6º - A inscrição será efetuada exclusivamente por meio do e-mail eletrônico 

observatoriodapaz@ufba.br, devendo ser encaminhado em anexo o Histórico Escolar, Currículo 

(Lattes ou Vitae) E Carta de Intenção, especificando no título do e-mail “Inscrição Monitoria 

2020.1”, no período 12/12/2019 à 20/12/2019.  

Parágrafo primeiro. No corpo do e-mail devem constar, impreterivelmente, as seguintes 

informações: nome completo, registro de matrícula, telefone e e-mail para contato. 

Parágrafo segundo. Na falta de algum elemento obrigatório, a inscrição não será aceita. 

 

TÍTULO VI – DA CARTA DE INTENÇÃO 

 

Art. 7º - O candidato deverá descrever na carta de intenção os motivos porque deseja ser monitor, 

sendo que essa etapa terá peso 04 (quatro). 

 

TÍTULO VII – DAS ENTREVISTAS E ANALISE CURRICULAR 

 

             Art. 8º - As entrevistas e as análises dos currículos serão realizadas na sede do Observatório da 

Pacificação Social, localizada na Faculdade de Direito da UFBa, subsolo, nos dias 06 e 07 de 

janeiro de 2020 a partir das 14 horas e por ordem de chegada, sendo que essa etapa terá peso 

06 (seis). 

              

            Art. 9º - A lista dos candidatos aprovados nesta etapa será divulgada até o dia 10/01/2020. 

 

            Parágrafo primeiro. Será aprovado o aluno que obtiver pontuação igual ou maior a 7,00 

(sete), no somatório de todas as etapas.   

            Parágrafo segundo. Para critérios de desempate, utilizar-se-á nota obtida na carta de 

intenção. 

            Parágrafo terceiro.  Salienta que o primeiro aprovado será o monitor bolsista e o segundo 

aprovado será o monitor voluntário.  
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TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

             Art. 10º - A comissão de seleção será composta por membros vinculados ao Observatório:  

Elaine Angélica Costa de Jesus (Bolsista) e Camila Figueiredo de Almada Carneiro (Tutora 

Colaboradora), sob a presidência desta última.  

   

 

                                                               Salvador, 11 de dezembro de 2019.    

  

                                                                            

 

 

 

                                                         Prof. Dra. Ana Paula Rocha do Bomfim           

                                                                            SIAPE: 22248657   

  

  

  

ANEXO – BAREMA   

  

ATIVIDADE PONTUAÇÃO LIMITE  

Ser egresso de BI ou possuir 

outra 

graduação 

1,0 Limitado a 01 (um) titulo 

de bacharelado ou  

licenciatura  

Ter participado de grupos de 

pesquisa, grupos de estudo, 

monitoria  

0,5 por atividade, 

por semestre 

  

Limitado até 02 (dois)  

pontos  

Ter participado do Programa 

Observatório da Pacificação 

Social 

1,0 por semestre Limitado a 04 (quatro) 

pontos 

Ter participado de grupo de 

extensão 

0,5 por semestre Limitado 1 (um) ponto 

Apresentação de trabalho em 

eventos 

0,5 por trabalho Limitado a 01 (um)  

ponto 

Trabalho Publicado em livro ou 

revistas 

0,5 por trabalho Limitado a 01 (um) 

ponto 

   

 


