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Edital de Seleção de Bolsista de Monitoria 

 

1. O professor Felipe Kern Moreira da Faculdade de Direito-FaDir torna público que realizará 

Processo Seletivo Simplificado para Bolsista de Monitoria em acordo com os termos do Edital 

PROGRAD Nº 06/2021, conforme descrição abaixo. 

2. Descrição 

2.1 Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito-FaDir 

2.2 Responsável pela bolsa: Prof. Dr. Felipe Kern Moreira 

2.3 Disciplina(s) objeto deste Edital (código): Fundamentos de Direito Internacional Público 

(08335) e Direito do Mar (08198) 

2.4 Período de atividades: 02/08/2021 à 31/10/2021. 

2.5 Número de vagas: 01 

2.6 Prazo para inscrição: de 14/07/2021 até 16/07/2021 às 23:59 horas. 

2.7 Inscrição: Os (As) interessados(as) por favor devem enviar ao e-mail felipe.kern@furg.br, até 

as 23:59h de quinta-feira, 11 de março 2021: (a) carta de intenções (1 lauda) na qual descreva o 

interesse e disponibilidade para atuar na monitoria e faça referência à modalidade de estudante 

cotista (item 3.1.1 do Edital Emergencial PROGRAD 06/2021), e; (b) histórico da graduação. O(A) 

candidato(a) deve colocar no assunto do e-mail “Candidato(a) Monitoria Social-EPEC.” 

2.8 Requisitos para a inscrição: 

2.8.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURG; 

2.8.2 Ter sido aprovado na(s) disciplina(s) prevista(s) neste Edital; 

2.8.3 Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em monitoria; 

2.8.4 Ser titular de Conta Corrente (conta poupança somente da CEF); 

2.8.5 Ter CPF regularizado; 

2.8.6 Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente 

do exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a 

vigência da bolsa; 

2.8.7 Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão 



financiador, durante a vigência da bolsa; 

2.8.8 Estar ciente dos termos deste Edital, bem como do Edital PROGRAD Nº 06/2021. 

2.9 Documentos exigidos para a homologação da inscrição: 

2.9.1 Dados de identificação do candidato; 

2.9.2 Cópia do Histórico Acadêmico atualizado e emitido pelo Sistema da FURG; 

2.9.3 Comprovante de matrícula. 

2.10 Critérios avaliativos e procedimentos da seleção: Os critérios de avaliação serão a média 

entre o melhor desempenho do histórico e da avaliação das disposições na Carta de Intenções.  

2.11 Formato de atuação: Todas as atividades acadêmicas da Instituição estão ocorrendo de 

forma remota desde 14/09/2020. Consequentemente, as atividades de monitoria também 

ocorrerão, exclusivamente, nesse mesmo formato. 

 

Rio Grande, 14 de julho de 2021. 

Prof. Dr. Felipe Kern Moreira 

 


