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EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES 2013.1
A FGV DIREITO RIO abre processo seletivo para contratação de tutores para atuarem no
curso de graduação em Direito.
1. CONDIÇÕES GERAIS
O Programa de Tutoria da FGV DIREITO RIO é composto por 27 (vinte e sete) tutores. Para
participar do processo seletivo, o candidato deve ser mestrando, mestre ou doutorando. Darse-á preferência aos candidatos que tenham formação em áreas jurídica ou afins. Ex-alunos
da graduação em Direito da FGV podem se inscrever no processo seletivo mediante
apresentação de certificado de conclusão de curso. Este Edital destina-se a selecionar tutores
especificamente para as vagas oriundas da não renovação de contratos anteriores.
Os tutores selecionados serão contratados por um prazo determinado de seis meses,
renováveis em caso de avaliação positiva, ao longo do qual deverão cumprir as seguintes
exigências:
a)
b)
c)
d)

Dedicar 20 horas semanais às atividades da FGV Direito Rio
Participar de todos os cursos de formação e capacitação de tutores da FGV Direito Rio
Participar dos Workshops de Ensino da FGV Direito Rio
Participar das reuniões de acompanhamento das atividades acadêmicas com as
coordenações de Trabalho de Conclusão de Curso, de Atividades Complementares e de
Ensino da FGV Direito Rio.

2. DAS ATIVIDADES DO TUTOR
O Tutor da FGV Direito Rio poderá exercer as seguintes funções:
2.1

Tutor de Material Didático
 Acompanhamento de disciplinas para desenvolvimento da metodologia participativa
e do material didático.

2.2

Tutor de Apoio Pedagógico
 Acompanhamento do desempenho dos alunos para prestar apoio pedagógico.

2.3

Tutor de Oficinas
 Orientação de oficinas de estudo para aprimoramento das habilidades de leitura,
interpretação e redação de textos de caráter acadêmico.

2.4

Tutor de Pesquisa
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 Orientação de oficinas de pesquisa para o desenvolvimento de projetos
vinculados aos Centros de Pesquisa da Escola.
Para exercer a função de Tutor de Pesquisa, o candidato deverá estar obrigatoriamente
matriculado em um programa de mestrado ou doutorado, pois sua remuneração será feita
mediante bolsa de pesquisa.
3. REMUNERAÇÃO
Os selecionados para Programa de Tutoria receberão, ao longo do período de contratação,
de acordo com o cumprimento das suas funções, remuneração bruta mensal de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais).
4. INSCRIÇÕES
Os interessados deverão enviar até 10 de janeiro de 2013,
matheus.senna@fgv.br ou jindra.ramirez@fgv.br, os seguintes documentos:

ao

endereço

 Currículo Lattes atualizado;
 Carta de Intenções, de até uma lauda, informando sua(s) área(s) de interesse no
Programa de Tutoria (Material Didático, Apoio Pedagógico, Ensino, Pesquisa);
 Diploma ou Certificado de Conclusão de Conclusão de graduação na FGV Direito Rio,
mestrado ou comprovante de matrícula em programa de mestrado/doutorado;
 Projeto de Pesquisa, de até 5 (cinco) laudas, para comprovar conhecimentos de
metodologia.
 Formulário anexo preenchido.
5. PROCESSO Seletivo
O Processo seletivo envolverá a análise dos documentos do item 4 presente no Edital. Após a
análise curricular serão realizadas entrevistas limitadas ao número de vagas existentes.
A entrevista será conduzida por uma Comissão Julgadora, composta por professores da FGV
Direito Rio. Esta será realizada nas dependências da FGV DIREITO RIO, a partir do dia 12 de
janeiro de 2012 em data e horário comunicados por correio eletrônico aos candidatos
indicados.
A divulgação do resultado final será feita, preferencialmente, até o dia 16 de janeiro de 2013.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2012.
_______________________
Thiago Bottino
Coordenador de Graduação
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