EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
PROJETO DE EXTENSÃO DIÁLOGOS BRASIL - CHILE: CONSTITUIÇÃO,
DIREITOS SOCIAIS E DÍVIDA PÚBLICA
O INSTITUTO LAVORO, sociedade civil sem fins lucrativos, CNPJ
24.913,157/0001-76, com sede no Edifício Íon, SGAN 601, Lote H, Salas 79 a 86,
Térreo, Asa Norte, CEP: 70.830-010, Brasília – DF, Tel.: (61) 3366-8100, no âmbito do
Projeto de Extensão Diálogos Brasil-Chile: Constituição, Direitos Sociais e Dívida
Pública, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia
(FDUFBA), registrado na Pró-Reitoria de Extensão, sob o código 17872, com vigência
prevista para o período de março a dezembro/2022, torna pública a SELEÇÃO DE
MONITORES E MONITORAS VOLUNTÁRIAS, observando-se as regras do
presente Edital:
1. DO PROJETO DE EXTENSÃO
O Projeto de Extensão Diálogos Brasil-Chile: Constituição, Direitos Sociais e
Dívida Pública, registrado na Pró-Reitoria de Extensão, sob o código 17872, com
vigência prevista para o período de março a dezembro/2022, torna pública a SELEÇÃO
DE MONITORES E MONITORAS VOLUNTÁRIAS. O projeto tem como objetivo
oportunizar formação acadêmica e política sobre dívida pública e direitos sociais para
advogados(as) com atuação junto a sindicatos e, de maneira mais geral, profissionais das
ciências humanas, sociais e sociais aplicadas comprometidos com as lutas da classe
trabalhadora, bem como fomentar conhecimentos para a realização de pesquisa científica
que possa ser incorporada no exercício da advocacia. A formação será realizada mediante
aulas online síncronas e estudo de documentos jurídicos e políticos, com previsão de
publicação de livro ao fim do curso. Isso será feito por meio do desenvolvimento aplicado
dos temas que constam em documento anexo (Anexo I), considerando o contexto da
América Latina e, em temas selecionados, em perspectiva comparada com o Chile. O
plano de trabalho envolve participação em encontros síncronos na forma de seminários e
de oficinas de artigos, que exigirão leitura dirigida prévia, análise de material técnico e

produção de projeto e artigo científico; encontros assíncronos também poderão ser
agendados para o desenvolvimento do projeto e do artigo científico.
2. DAS VAGAS:
Estão disponíveis 10 (dez) vagas para MONITORIA VOLUNTÁRIA no Projeto de
Extensão Diálogos Brasil-Chile: Constituição, Direitos Sociais e Dívida Pública.
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR ou MONITORA:
São atribuições do Monitor ou Monitora:
I - participar da elaboração do plano de trabalho da Monitoria Voluntária com o
Coordenador Acadêmico do projeto junto à UFBA e com os consultores acadêmicos do
Instituto Lavoro;
II - interagir com os palestrantes e cursistas inscritos no Projeto de Extensão,
visando a o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa;
III - auxiliar os consultores na organização das aulas, na disponibilização de materiais
assíncronos, nos trabalhos práticos, na preparação de material didático de apoio e em
outras atividades correlatas.
Parágrafo único - O Monitor ou Monitora exercerá suas atividades sem qualquer
vínculo empregatício como INSTITUTO LAVORO ou demais entidades que integram o
Projeto de Extensão.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO MONITOR ou MONITORA:
São obrigações do Monitor ou Monitora:
I - exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado conjuntamente com o
Coordenador Acadêmico e os Tutores;
II - cumprir 10 (dez) horas semanais de atividades de Monitoria, distribuídas de acordo
com o planejamento estabelecido pela Coordenação Acadêmica, respeitada as suas
atividades acadêmicas na IES que estiver vinculado;

III - apresentar ao Coordenador Acadêmico relatório global de suas atividades,
contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das
condições em que desenvolveu suas atividades.
5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
Os candidatos à seleção para Monitores deverão cumprir os seguintes
requisitos:
I - Ser estudante de Graduação em Direito, Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas;
II - Ter disponibilidade mínima de 10 (dez) horas semanais;
III - Ter interesse crítico na área temática de Direito Constitucional, Direitos Sociais e
Dívida Pública;
IV - Domínio básico no uso das plataformas incorporadas à dinâmica das formações
profissionais na modalidade virtual.
6. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:
As inscrições estarão abertas no período de 16 de março a 26 de março às 23:59h, e
serão realizadas por meio do preenchimento do formulário inserto no seguinte link:
https://forms.gle/eRXvrsxZi1xLWB8W6.

O candidato ou candidata deverá encaminhar os seguintes documentos para o email: dialogosbrasilchile@gmail.com:
I - Histórico acadêmico atual;
II - Declaração de vínculo acadêmico atual;
III - Carta de intenção para participar do projeto, indicando as motivações que
levaram a se inscrever para participar do Projeto de Extensão. A carta deverá ser
escrita de próprio punho, em letra legível e digitalizada.
Os requerimentos de inscrição serão apreciados pela examinadora e, caso não
atendam ao disposto nas normas deste edital, serão indeferidos.

Todos os documentos deverão ser enviados até 23h59min do dia 26 de março
de 2022, para o e-mail dialogosbrasilchile@gmail.com. Um e-mail de confirmação será
encaminhado em até 48 horas após esse prazo. Na eventual hipótese de não
recebimento do e-mail de confirmação, o candidato deverá entrar em contato com a
organização do curso por meio do e-mail <dialogosbrasilchile@gmail.com>, em até 48
horas.
7. DO RESULTADO:
O resultado será publicado na página da UFBA bem como encaminhado para o email dos participantes indicado no formulário de inscrição até o dia 30 de março de 2022.
A depender do número de inscritos, esse prazo poderá ser prorrogado.
Os candidatos selecionados deverão ratificar a condição de Monitor ou Monitora
por meio de termo de Aceite de Participação no Projeto de Extensão, a ser encaminhado
juntamente com a indicação do resultado de seleção para o e-mail indicado no formulário
de inscrição.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Perderá automaticamente o vínculo com o Projeto de Extensão o Monitor ou
Monitora que se graduar ou que não cumprir as obrigações constantes no item 4,
conforme avaliação do Coordenador Acadêmico.
Ao término do Projeto de Extensão, O Coordenador Acadêmico emitirá parecer
avaliativo sobre as atividades desempenhadas pelo Monitor ou Monitora.
O Monitor ou Monitora (a) monitor(a) que tiver cumprido, ao menos,75%
(setenta e cinco por cento) do período previsto fará jus ao Certificado de Monitoria, a
ser expedido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA.
9. DO CALENDÁRIO:
O processo seletivo seguirá o seguinte calendário:

Data
14/03/2022
16 a 26/03/2022
28/03/2022
30/03/2022
04/04/2022

Atividade
Publicação do Edital de Seleção para Monitoria Voluntária
Período de inscrição e envio de documentos
Período de confirmação de inscrição
Divulgação do resultado
Assinatura do Termo de Monitoria Voluntária para participação no
Projeto de Extensão

Brasil, 14 de março de 2022.

Lawrence Mello
Maria Lucia Fattorelli
FD/UFBA e PPGD/UFBA
Auditoria Cidadã da Dívida
Coordenação Acadêmica do Curso
Coordenação Acadêmica do Curso

Ruth Sánchez
Presidente da Fundación Sol

João Arzeno
Representante do CNASP

Fernanda Caldas Giorgi
Instituto Lavoro

ANEXO I – TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS

As atividades expositivas desenvolverão os 11 temas elencados a seguir, os quais também
irão orientar como temas amplos a definição de outros que lhes especificam e atribuem
conteúdo concreto para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas e consultoria das
entidades parceiras. São eles:

Tema 1 – Estado brasileiro e dívida pública
Tema 2 – Constituição Econômica, Financeirização e Dívida Pública
Tema 3 – Orçamento e Políticas de endividamento nas cortes constitucionais
(Itália, Alemanha, Estados Unidos, Argentina)
Tema 4 – Capital portador de juros, financeirização e dívida pública
Tema 5 – Gênese Anticolonial do Constitucionalismo Latino-Americano e Estado
Econômico no Brasil
Tema 6 – Constituição, Neoliberalismo e Direitos Sociais
Tema 7 – Trabalho e previdência em diálogo comparado Brasil-Chile
Tema 8 – Formação da sociedade de classes e a necessidade de descolonização no
Brasil e no Chile
Tema 9 – Organização sindical e Negociação coletiva
Tema 10 – Para além da greve e breque dos aplicativos
Tema 11 – Sentidos de Junho e lutas pelo futuro dos direitos sociais

