UNVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA

A professora Kelmara Mendes Vieira, docente lotada no Departamento de Ciências
Administrativas torna pública a abertura de processo seletivo para uma vaga de
Monitor(a) para o segundo semestre letivo de 2021, na modalidade em REDE, na
disciplina Mercado de Capitais (CAD 1128).
A bolsa exige disponibilidade de 12 horas semanais e possui remuneração equivalente ao
período letivo mensal e atingindo o valor máximo de R$250,00 reais.

Do Cronograma:
A seleção obedecerá ao seguinte cronograma:
Atividade

Período

Inscrição dos Candidatos

de 21/09/21 a 24/09/21

Seleção

de 27/09/21 a 29/09/21

Divulgação dos Resultados

29/09/21

Interposição de Recursos

30/09/21 a 01/10/21

Análise dos Recursos

02/10/21

Resultado Final

03/10/21

Dos Pré-Requisitos:
•

Estar regularmente matriculado em curso da UFSM;

•

Disponibilidade de 12 horas-semanais;

•

Ser brasileiro ou estrangeiro com situação regular no País;

•

Não ter reprovação em disciplinas da área de finanças;

•

Não ter vínculo empregatício, nem ser beneficiário de outra bolsa concedida por
qualquer outra agência de fomento à pesquisa;

•

Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do
aluno;

•

Possuir conta corrente pessoal para viabilizar a implantação da bolsa.

Da Inscrição:
A inscrição será realizada exclusivamente por e-mail:
•

enviar e-mail para kelmara@terra.com.br , com o assunto: inscrição para seleção
de Monitor. O candidato somente estará inscrito após receber e-mail de
confirmação da inscrição.

Documentos Obrigatórios:
Todos os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no momento da
inscrição:
•

Comprovante de Matrícula na UFSM.

•

Histórico Escolar da graduação.

•

Carta de disponibilidade e interesse, contendo experiência nos conteúdos e
motivação para as atividades de monitoria. A carta de interesse deve ter no
máximo 30 linhas e estar formatada em times new roman 12, espaçamento 1,5
linhas.

Dos Critérios de Seleção:
Para seleção dos candidatos serão observados os seguintes critérios:
•

Desempenho Acadêmico (5 pontos).

•

Carta de Interesse (5 pontos).

Santa Maria, aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2021.

Kelmara Mendes Vieira
Docente Responsável pela Disciplina

