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EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 DCAd/ICSA 
  
O Departamento de Ciências Administrativas do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas FAZ PÚBLICO que, no período                

de 06/08/2019 à 08/08/2019, estarão abertas as inscrições do CONCURSO DE MONITORIA ESTUDANTIL             

conforme às Normas do Programa de Monitoria (Deliberação nº 057/CEPE, de 03/08/1995) e as condições               

especificadas a seguir: 

Área Código – Disciplina – Crédito (T - P) Nº de Vaga 

GERAL IH129 – Introdução à Administração – (4 - 0) 01 (uma) 

 

PRÉ-REQUISITOS* (Art. 14 da Deliberação nº 57/CEPE) 

Apenas poderá submeter-se à prova de seleção, o estudante da Unidade Acadêmica que: (a) for aluno regularmente                 

matriculado em curso de graduação; (b) frequentar efetivamente o curso; (c) tenha cursado a disciplina da                

área para vaga de monitoria (IH-129 INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO) em área de conhecimento com              

conceito de aprovação comprovada (ENTREGAR HISTÓRICO IMPRESSO NO DIA DA ENTREVISTA); (d) ter             

coeficiente de rendimento superior igual ou maior que 6,0; (e) disponha de 12 (doze) horas semanais livres                 

de acordo com o horário da disciplina e do orientador; (f) aprovação na prova escrita, conforme bibliografia                 

em anexo; (g) aprovação em prova oral, conforme a mesma bibliografia da prova escrita e (h) entrevista. 

 

1. DOS PRAZOS 

Inscrições: No período de 06/08/2019 à 08/08/2019 na Secretaria Administrativa do Departamento de Ciências              

Administrativas, localizada no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.  

Seleção:  

● Prova Escrita no dia 12 de Agosto de 2019 às 17:00 horas – Sala de Reunião do ICSA.  

● Prova Oral e Entrevista no dia 13 de Agosto de 2019 às 17:00 horas em sessão aberta ao público.  

Local de realização: Sala de Reuniões (ANEXO 1) do ICSA. 

Divulgação Oficial do Resultado: dia 14 de Agosto de 2019 – Mural do DCAd. 

Início da Vigência da Monitoria: Segundo Período Letivo de 2019. 
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OBS: O resultado final será afixado, obrigatoriamente, no quadro de avisos do Departamento de Ciências               

Administrativas do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. É de responsabilidade dos candidatos aprovados             

conferirem o resultado. É facultada a divulgação por meio eletrônico. 

 

2. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO: 

- Ficha devidamente preenchida – à disposição da Secretaria do Departamento de Ciências Administrativas – com                

Graciana; 

- Histórico Escolar (atualizado). 

 

3. DA BOLSA 

O valor da bolsa de monitoria de 12 (doze) horas semanais será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

  4.   CARGA HORÁRIA DE MONITORIA 

O monitor deverá cumprir carga horária total de 12 (doze) horas semanais, sendo a vaga assim especificada: IH129                  

Introdução à Administração. 

 

5.  DA SELEÇÃO 

Os candidatos serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

1ª etapa: Prova Escrita (eliminatória) – nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

2ª etapa: Exposição Oral (eliminatória) – nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

3ª etapa: Entrevista (classificatória). 

 

5.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média            

final igual ou superior a 7,0 (sete), sendo que, as vagas serão ocupadas pelos que obtiveram as 3 (três)                   

melhores classificações. 

 

6.    PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MONITORIA 

● O período de vigência das atribuições do monitor é de dois períodos letivos, podendo ser renovado                

por igual período desde que, justificado pelo orientador.  

● Em qualquer momento uma das partes poderá solicitar o desligamento da monitoria. Neste caso, a               

outra parte deverá ser avisada por escrito quanto aos motivos. 

 

7.     DISPOSIÇÕES GERAIS 
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● Não serão aceitas as inscrições fora do prazo determinado nesse edital. 

● Serão selecionados os candidatos classificados no limite das vagas oferecidas em cada disciplina,             

respeitada a ordem classificatória do concurso.  

● Em caso de empate, será empossado o que obtiver melhor conceito na disciplina e, persistindo o                

empate, será o de melhor CR (Coeficiente de Rendimento Acumulado). 

● Os monitores selecionados não podem exercer outra atividade remunerada pela Instituição, e/ou            

receber bolsa de órgãos financiadores de pesquisa que caracterize acumulação com a bolsa de              

monitoria, cabendo ao discente, caso selecionado, optar formalmente por uma delas. 

● Caso seja de interesse do Departamento, os demais candidatos aprovados podem ser convidados a              

atuar como Monitor Voluntário (sem remuneração). Será fornecida declaração comprobatória a           

todos os aprovados. 

● As atividades de monitoria terão início no Segundo Período letivo de 2019, com término no final do                 

Segundo Período letivo de 2020, podendo ser renovado por mais 02 (dois) semestres letivos              

conforme o desempenho do monitor, sendo vedada a prorrogação.  

● No caso de ocorrência de vaga no decurso do período letivo em que a seleção foi efetuada, a                  

mesma deverá ser ocupada por outro candidato aprovado, respeitando a ordem classificatória do             

concurso. 

 

Na hipótese da inexistência de candidatos habilitados, o Departamento de Ciências Administrativas promoverá             

abertura de nova inscrição para realização de prova seletiva, visando o preenchimento da vaga existente.  

  

SEROPÉDICA, 05 de Junho de 2019. 

  

 

Marcos Antônio da Silva Batista 
Chefe do DCAd/ICSA 
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