
2º EDITAL DO PROGRAMA ABDIAS DO NASCIMENTO | RENOVAÇÃO DE
BOLSAS MONITORIA PARA  PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO 1º EDITAL

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), por meio do Centro de Estudos
Jurídicos (CEJUR), em parceria com a Coordenação de Promoção da Equidade Racial
(COOPERA), o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Nuped), e apoio da
Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FESUDEPERJ)
tornam público o presente edital do Programa Abdias do Nascimento para renovação da
bolsa de monitoria das pessoas contempladas no primeiro edital .

I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o. O presente Edital tem por objetivo oferecer 9 (nove) vagas para bolsas de monitoria
do Programa Abdias do Nascimento às pessoas beneficiárias do 1º Edital do referido
Programa que tenham atendido às obrigações assumidas e tenham interesse na renovação
da bolsa.

Parágrafo único. O Programa Abdias do Nascimento tem como finalidade ampliar o acesso
ao conhecimento técnico-jurídico e ingresso nas carreiras jurídicas de pessoas negras,
indígenas e com deficiência.

II - DAS PESSOAS BENEFICIÁRIAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Art. 2º. São requisitos para a renovação do recebimento das bolsas vinculadas ao Programa
objeto do presente edital:

I - ter participado do 1º Edital do Programa Abdias do Nascimento, estando regular em
relação a suas obrigações acadêmicas e percentual de visualização previstas no referido
Edital;

II - não ter sido desligada/o do Programa Abdias do Nascimento por qualquer motivo;

III - comprovar aprovação em pelo menos uma fase preliminar de concurso público que
exija bacharelado em Direito, nos últimos 10 (dez) meses;



Art. 3º -  Não poderão participar:

I - pessoas que tenham sido nomeadas em cargo público em decorrência de aprovação
final em concurso público após o início no Programa.

II - pessoas que tenham tido aprovação final em concurso público ao longo dos últimos 10
meses e que não estejam inscritas em outro(s) concurso(s) que exijam bacharelado em
Direito.

IV - DA BOLSA-MONITORIA

Art. 4º. Serão concedidas 9 (nove) bolsas de monitoria, sendo 7 (sete) para pessoas negras
ou indígenas e 2 (duas) reservadas para pessoas com deficiência, obedecidos os requisitos
de seleção estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º. O valor total da bolsa-monitoria, a ser concedido a cada pessoa selecionada,
corresponderá a R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor bruto, a ser pago em 10 (dez)
prestações mensais pela FESUDEPERJ (R$ 1.300,00 por mês), valor bruto.

III - DOS PRAZOS E DA INSCRIÇÃO

Art. 6º. As pessoas interessadas poderão se inscrever até o dia 02/06/2022, mediante
preenchimento de todos os campos do formulário eletrônico - clique aqui.

VI– DAS OBRIGAÇÕES DAS PESSOAS BENEFICIÁRIAS

Art. 7º. As pessoas beneficiárias da bolsa monitoria deverão cumprir com as seguintes
obrigações:

a) assistir às aulas dos cursos a serem disponibilizados e oferecidos gratuitamente pela
FESUDEPERJ, com frequência mínima de 70%;

b) preparar resumos de uma a duas matérias por mês, com rodízio de matérias;

c) participar de reuniões periódicas de monitoria;

d) apresentar mensalmente relatório das atividades desenvolvidas, mediante
preenchimento de formulário eletrônico a ser oportunamente disponibilizado.

https://forms.gle/j53wxq4JRyvqCbAQA


VIII - DO DESLIGAMENTO

Art. 8º. Serão desligadas(os) do programa as(os) bolsistas que assim solicitarem, que não
cumprirem com as obrigações previstas no art. 6º do presente edital. ou que tenham sido
nomeadas em cargo público decorrente de aprovação final no concurso.

IX – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

Art. 9º - O resultado do presente processo seletivo será divulgado diretamente às pessoas
interessadas até o dia 6 de junho de 2022 e também publicado no site da Fesudeperj.

X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A inscrição da(o) candidata(o) à bolsa implicará a aceitação das normas contidas
neste edital.

Art. 11. Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatas(os) a
terceiros, em atenção ao disposto no art. 31, da Lei nº 12.527/2011.

Art. 12. Serão consideradas validadas as autodeclarações das(os) candidatas(os) pretas(os) e
pardas(os), em razão de terem sido confirmadas pela Comissão de heteroidentificação
formada com equidade de gênero e a maioria de pessoas negras e composta de 1
representante da COOPERA; 1 representante da EDUCAFRO e 1 representante da
FESUDEPERJ, por ocasião do 1o. edital do Programa e conforme previsto no respectivo
edital.

Art. 13. A matrícula das pessoas contempladas no Programa ficará condicionada à assinatura
do termo de compromisso ao cumprimento dos requisitos previstos no ar tigo 17 do
regulamento do XXVI Concurso, que trata dos requisitos para inscrição provisória, sob pena
desclassificação.

Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelas Diretorias do CEJUR e da FESUDEPERJ.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.


