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EDITAL Nº 05/2019 

 

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: 
  

CTB1110 – FUNDAMENTOS DE CUSTOS – C. Administração (Prof. Pigatto) 01 VAGA 

  

NORMAS GERAIS 
 
1. As inscrições serão efetuadas através do preenchimento do formulário on-line disponível 
em https://forms.gle/gZ5Htg3EPQMz4iSk7 , no período de 19/08/2019 a 23/08/2019.  
2. A Monitoria destina-se a alunos regularmente matriculados no Curso de Ciências 
Contábeis (diurno e noturno) e Curso de Administração (diurno e noturno) que já tenham 
cursado o semestre respectivo da disciplina oferecida ou equivalente. 
3. É requisito para a inscrição ter obtido nota igual ou superior a 7,00 (sete) na disciplina (ou 
equivalente) a cuja monitoria pretende concorrer. A cópia do histórico escolar deve ser 
entregue no dia da prova para fins de comprovação;  
4. Todo candidato à Monitoria deverá, independentemente do número de vagas, 
submeter-se a um Exame de Seleção e/ou Habilitação. 
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), 
e/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 
Bolsa mensal no valor definido pela PRAE: atualmente R$250,00. É vedado o acúmulo da 
Bolsa-Monitoria com qualquer outra bolsa, independentemente do órgão financiador. 
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 no dia 26/08/2019, na sala 4340, 3º andar, Prédio 74-C, as 17 horas, 
mediante apresentação de documento oficial de identificação, comprovante de matrícula e 
cópia do histórico escolar (obtido no portal do aluno). 
9. A divulgação dos resultados será dia 27/08/2019 as 14h via edital fixado no mural do 
Curso de Ciências Contábeis no 4º andar do Prédio 74C. 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 02/09/2019, e cessa ao fim do 
segundo semestre letivo de 2019. 
 
  Santa Maria, 14 de agosto de 2019.  
 
 
 
 
 

Prof. Ney Izaguirry de Freitas Júnior 
Chefe do Departamento de Ciências Contábeis 

 


