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1. O Instituto de Ciências Humanas e Sociais, através do presente edital, informa que se 

encontram abertas, no período de 13/08/2020 a 18/08/2020, as inscrições para seleção de 

Monitor(es) para o Ensino Remoto, para atuar nas disciplinas presentes no ANEXO I, 

durante o Período Especial Remoto – 2020. 

 
2. A distribuição das disciplinas presentes no processo seletivo, com informação das vagas 

disponíveis e nível da monitoria estão no ANEXO I deste edital. 

 
3. Poderão se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação que tenham sido 

aprovados na(s) disciplina(s) da monitoria, sua(s) equivalente(s) ou disciplina(s) de caráter 

mais abrangente; 

 
4. A inscrição será feita através do envio do Histórico Escolar e do Requerimento de Inscrição 

(ANEXO II) para o e-mail do docente coordenador da disciplina conforme indicado no ANEXO 

I até às 17h do último dia de inscrições. 

 
5. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, constituída por 

três professores, indicados pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

 
6. O exame dos candidatos constará de uma Prova Oral aplicada remotamente (com nota 

atribuída de 0 a 100) e a análise do Histórico Escolar/Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

(com nota atribuída de 0 a 100). 

 
6.1. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média acima de 70 pontos nas duas 

avaliações. 

 
6.2. O conteúdo programático e a bibliografia indicada das disciplinas do processo seletivo, 

com informação da data e do horário de realização da prova, dentre outros esclarecimentos 

julgados necessários, estão no ANEXO III deste edital. 

 



7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com o número 

de vagas disponíveis. Em caso de notas finais iguais, terá preferência aquele com maior 

coeficiente de rendimento na graduação. 

 
7.1. Caso o número de classificados seja maior que o número de bolsas disponíveis, os 

classificados excedentes poderão ser admitidos como Monitores Voluntários. 

7.2. Para a admissão, o(s) candidato(s) deverão ter concluído o curso de capacitação oferecido 

pela CEAD e assinar um Termo de Compromisso de Monitoria. 

 
8. Ao(s) candidato(s) admitido(s), dentro do número de bolsas disponíveis, será concedida 

bolsa de monitoria para o ensino remoto no valor de R$300,00 (trezentos reais), a ser 

paga por um período de 4 meses (setembro a dezembro/2020). 

 
8.1. O pagamento da bolsa está condicionado à apresentação de Relatório mensal de 

frequência e atividades elaborado pelo monitor e aprovado pelo coordenador da disciplina e 

encaminhado à secretaria do departamento. 

 
8.2. A carga horária total de atividades do bolsista será de 9 (nove) horas semanais, incluindo 

pelo menos 1 (uma) hora de preparação, de acordo com plano de atividades elaborado pelo 

coordenador. 

 
9. Todos os monitores, bolsistas ou voluntários, receberão ao final do período Certificado de 

Atuação na Monitoria, emitido pela Pró-Reitoria de Ensino, informando a carga horária total, 

de acordo com os Relatórios mensais de Frequência e Atividades apresentados. 

 
 
 
 

Rio Paranaíba, 12 de agosto de 2020. 

 
 
 

______________________________ 
 Gilberto Venâncio Luiz 

Chefe do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Campus UFV Rio Paranaíba 

 

  



ANEXO I 

 
 

QUADRO DE VAGAS 

 
MONITORIAS NIVEL I 

 

CÓDIGO E NOME DA DISCIPLINA VAGAS Professor coordenador E-mail 

ADE194 - Economia I 1 Fábio André Teixeira fateixeira@ufv.br 

ADE300 - Administração Financeira I  1 Rosiane Maria Lima Gonçalves rosiane.goncalves@ufv.br 

ADE 310 - Análise de Custos 1 Ney Paulo Moreira ney.moreira@ufv.br 

ADE 320 - Gestão de Pessoas I 1 Raquel Santos Soares Menezes raquel.menezes@ufv.br 

CIC 101 - Contabilidade I 1 Maria Auxiliadora da Silva mauxiliadora@ufv.br 

CRP 392- Legislação tributária  1 Carlos Eduardo Artiaga Paula carlosartiaga@ufv.br 

 
 
 

  



ANEXO II 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CAMPUS RIO PARANAÍBA 

SELEÇÃO DE MONITORES 

PARA O ENSINO REMOTO 

REQUERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO 

 

 
Requerimento de Inscrição 

 
 
 
 
 

O(a) estudante _________________________, matrícula n.º ________, cursando _______________, 

RG _______________, CPF ________________, e-mail ___________________________, telefone 

___________, vem requerer sua autorização para a inscrição na Seleção de Monitor para o Ensino 

Remoto, para a(s) disciplina(s) ____________________________________________, código(s) 

_____________, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

 
 
 

O(a) estudante declara estar regularmente matriculado(a) no curso citado e conhecer as normas 

do concurso, bem como as exigências para se candidatar à monitoria. 

 
 
 

Rio Paranaíba, 10 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

__________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 


