
 
EDITAL Nº 01/2019 

 

MONITORIA SUBSIDIADA 
 

Conforme as disposições da Resolução N. 020 de 23/08/96 encontram-se abertas no 
Departamento de Ciências Contábeis, as inscrições para preenchimento de vagas para 
Aluno Monitor nas seguintes disciplinas: 
CTB1077 – INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE “A” 01 VAGA 

CTB1078 – CONTABILIDADE “A” 01 VAGA 

CTB1080 – CUSTOS II 01 VAGA 

 
NORMAS GERAIS 
 
1. As inscrições serão recebidas na Secretaria do Curso de Ciências Contábeis, sala 4435, no 

quarto andar do prédio 74-C, e na Secretaria do Departamento de Ciências Contábeis, sala 
4345, terceiro andar do prédio 74-C, no período de 22/03/2019 a 29/03/2019, nos horários 
das Secretarias.  

2. A Monitoria destina-se a alunos do Curso de Ciências Contábeis (diurno e noturno) que já 
tenham cursado o semestre respectivo da disciplina oferecida ou equivalente, conforme a 
atual sequência aconselhada do Curso de Ciências Contábeis da UFSM; 

3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar Histórico Escolar, onde deverá estar 
comprovado ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina pretendida; 

4. Todo candidato à Monitoria deverá, independente do número de vagas, submeter-se a 
um Exame de Seleção e/ou Habilitação, realizado pelo Departamento, através de 
Comissão de Professores para esse fim especial designada; 

5. A Seleção e/ou Habilitação será a critério do professor da disciplina, podendo ser feita 
mediante prova específica na disciplina, com grau mínimo de aprovação igual a 7,0 
(sete), ou análise curricular; 

6. O Aluno Monitor estará sujeito à prestação efetiva de 08 (oito) a 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, não podendo estas ser coincidentes com seus horários de aulas, 
com remuneração de R$250,00; 

7. Não haverá vínculo empregatício do Aluno Monitor com a UFSM, sendo que ao mesmo 
será atribuída uma Bolsa especial; 

8. A prova realizar-se-á nos dias 01/04/2019 (Segunda-Feira) e 02/04/2019 (Terça-Feira), 
horário e local serão disponibilizados previamente as datas citadas acima junto a este 
edital. 

9. A divulgação dos resultados será dia 04/04/2019 as 10h via edital. O prazo de recursos é 
de 24h após divulgação dos resultados diretamente com o professor avaliador. 

10. A jornada de trabalho do monitor selecionado começa dia 08/04/2019. 
 
 
  
  Santa Maria, 22 de março de 2019. 
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