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Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte foi realizada a 
avaliação da questão dissertativa apresentada para seleção à vaga de monitor da 
disciplina DIREITOS FUNDAMENTAIS do SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR 2020.2. 
Considerando-se o barema abaixo indicado, bem como os critérios de desempate de a) 
maior nota na disciplina Direitos Fundamentais e b) antiguidade (semestre mais avançado 
em curso), foi definida a seguinte classificação: 
 
01. Raul Macêdo Costa – nota 7,5 (após aplicação dos critérios de desempate); 
02. Amanda Luisa Figueiredo Oliveira – nota 7,5 (após aplicação dos critérios de 

desempate); 
03. Alice Dantas Santos – nota 7,5 (após aplicação dos critérios de desempate); 
04. Letícia Pinheiro Soares – nota 7,0; 
05. Giovana de Abreu Cerqueira e Larissa Amaral da Silva – nota 6,5;  
06. Lucas Bittencourt Silva e Rafael Ramon Santos Sena da Silva – 6,0; 
07. Vinicius Rafael de Souza Pires, Gabriele Sabrine Batista Cruz, Gabriel Santiago dos 

Santos Gonçalves e Letícia da Costa Brasil – 4,0 
 
QUESTÃO: Pode-se afirmar que as liberdades públicas e os direitos sociais gozam das 
mesmas condições de eficácia e de efetividade? 
BAREMA: 
Correção linguística – 1,0 
Clareza e precisão – 1,0 
Distinção entre eficácia jurídica e efetividade – 2,0 
Enfrentamento e análise da diferenciação estrutural entre direitos sociais e liberdades 
(liberdades como direitos a abstenções e direitos sociais como direitos a prestações x 
liberdades e direitos sociais como direitos positivos e negativos) – 3,0 
Análise das condições e possibilidades da efetividade dos direitos sociais em similaridade às 
liberdades – 3,0 
 
As notas atribuídas por cada item às avaliações estão à disposição dos candidatos 
interessados. 
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