
 

 

 

 

 

EDITAL Nº 02/2019 

PROCESSO SELETIVO 

MONITORIA ACADÊMICA  

 

 

INSTITUCIONAL  

  

O Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP torna público o presente Edital destinado a 

selecionar graduados do curso de Direito ou de áreas afins para compor a Monitoria Acadêmica 

Institucional da Escola de Direito e Administração Pública de Brasília (EDAP/IDP), o qual se 

regerá de acordo com as seguintes disposições: 

 

DAS VAGAS E DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 1º As vagas a serem providas por este Edital serão destinadas àqueles que concluíram o 

curso de Graduação em Direito ou em áreas afins nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

regularmente inscritas no Ministério da Educação. 

Parágrafo Único: Serão 4 (quatro) vagas a serem providas, inexistindo prejuízo de aumento ou 

diminuição destas pela Comissão de Seleção em momento ulterior à publicação do presente 

Edital. 

Art. 2º O candidato deve estar atualmente matriculado em curso de Pós-Graduação lato ou 

stricto sensu, na modalidade acadêmica ou profissional.  

DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º A inscrição deverá ser realizada no período de 16 de agosto de 2019 até 01 de setembro 

de 2019, exclusivamente, através do sítio eletrônico do IDP (percurso: Página Inicial do IDP > 

Contato > Trabalhe Conosco > Confira as Vagas Disponíveis): 

https://idp.empregare.com/vagas.  

Art. 4º Quando da inscrição deverão ser anexados em formato PDF os seguintes documentos, 

sob pena de indeferimento: 

I - Curriculum Vitae com link do Currículo Lattes; 

II – Diploma ou documento similar que comprove a conclusão do Curso de Graduação em 

Direito ou em áreas afins; 

https://idp.empregare.com/vagas


III – Comprovante de matrícula ou documento similar apto a certificar que o candidato se 

encontra atualmente matriculado em curso de Pós-Graduação lato ou stricto sensu, na 

modalidade acadêmica ou profissional. 

Art. 5º A inscrição implica o aceite por parte do candidato das condições estabelecidas neste 

Edital ou dele decorrente. 

DAS FUNÇÕES E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 6º Sem prejuízo de outras designações correlatas, as atividades desenvolvidas pelos 

Monitores Acadêmicos Institucionais selecionados por este Edital consistirão, de forma geral, 

nas seguintes: acompanhamento da rotina da sala de aula, produção de relatórios, reuniões 

mensais para avaliação e evolução do projeto, atividades acadêmicas integradas da Escola de 

Direito e Administração Pública (EDAP/IDP).  

Art. 7º A contrapartida pecuniária aos serviços a serem prestados por meio de contrato de 

Estágio (Lei n. 11.788/08) será informada na entrevista.  

Parágrafo Único: As atividades de monitoria a serem desenvolvidas não criam vínculo 

trabalhista entre o monitor e o Instituto Brasiliense de Direito Público. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º. O candidato deverá comprovar que é aluno regular de curso de Pós-Graduação no ato 

de início das atividades. 

 Art. 9º. Nos casos omissos, a Comissão de Seleção terá plena liberdade e autonomia para 

decidir. 

Art. 10. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas decorrentes da 

participação no processo seletivo. 

Art. 11. O desconhecimento de qualquer dispositivo editalício não eximirá o candidato do 

cumprimento de qualquer norma aqui presente ou deste decorrente. 

Brasília, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

___________________________                               __________________________ 

                 Lahis Rosa                                                                   Vitor Bizerril       

      Graduação em Direito                                                 Graduação em Direito 

   Coordenação Acadêmica                                             Coordenação Acadêmica   

 

 

 

__________________________ 

Renan Holtermann 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Coordenação Acadêmica 
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Eduarda Toscani Gindri 

Pós-Graduação Lato Sensu Presencial e 

Extensão 

Coordenação Acadêmica 

 


