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FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO - PIO XII 

 

EDITAL Nº 05/2018 – SELEÇÃO DE MONITORES 

 

Por meio deste Edital, a Coordenação Geral de Cursos da Faculdade PIO XII vem 

informar aos estudantes de graduação do curso de Administração com Linha de 

Formação Específica em Administração de Empresas, Administração com Linha 

de Formação Específica em Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Logística, 

Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Comércio Exterior que estarão 

abertas as inscrições para o processo de seleção de monitores, na forma que se 

segue: 

 

1 – DA MONITORIA  

 

1.1 – A monitoria tem o objetivo de auxiliar os professores na assistência aos 

alunos no conteúdo ministrado nas aulas. 

 

1.2 – A monitoria será realizada nas dependências da Faculdade Pio XII em sala 

de aula específica para tal fim, realizada conforme definição da coordenação do 

curso, de acordo com os horários disponíveis na grade de aula semanal ou em 

horários especificados em comum acordo com o aluno monitor e a 

coordenação. 

 

1.3 – A monitoria será oferecida por eixos, no horário noturno, devendo o 

monitor selecionado estar apto a dar assistência a todas as disciplinas que 

compõem o eixo para o qual foi selecionado. 

 

1.4 – O aluno monitor, no exercício da sua função, deverá verificar com os 

professores das disciplinas que compõem o eixo sob a sua responsabilidade, 

quais as atividades e conteúdos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. 

 

2 – DA INSCRIÇÃO PARA A MONITORIA 

 

2.1 – Período de inscrição de 10 a 14 de Agosto de 2018 na secretaria da 

coordenação. 
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2.2 – Cada aluno poderá se inscrever em quantos eixos quiser, entretanto 

poderá ser selecionado para um eixo somente. 

 

3 – DOS EIXOS OBJETO DA MONITORIA  

 

3.1 –  Eixo 1 composto pelas disciplinas (NOTURNO): 

 

 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II 

 MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

3.2 – Eixo 2 composto pelas disciplinas (NOTURNO): 

 

 METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA 

 SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR I / II 

 PROJETO DE PESQUISA 

 

3.4 – Eixo 3 composto pelas disciplinas (NOTURNO): 

 

 CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA 

 CONTABILIDADE GERAL 

 

3.5 – Eixo 4 composto pela disciplina (NOTURNO): 

 

 GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA 

 MATEMÁTICA EMPRESARIAL 

 

3.6 – Eixo 5 composto pelas disciplinas (NOTURNO): 

 

 CONTABILIDADE AVANÇADA II 

 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 

4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MONITORES  

4.1 – Média Final na disciplina. 

 

4.2 – Coeficiente acumulado. 

 

4.3 – Entrevista com a coordenação. 

 

4.4 – Parecer dos professores das disciplinas que compõem o eixo. 
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5 – DA BOLSA PARA MONITORIA  

 

5.1 – O aluno monitor terá uma bolsa desconto no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) para uma disciplina ministrada, e R$ 180,00 a partir de duas 

disciplinas. 

 

6 – DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR  

 

6.1 – O aluno monitor terá comprovação de horas para cumprimento de 

atividades complementares conforme regulamento específico. 

 

 

Cariacica, ES, 10 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

MARCELO LOYOLA FRAGA 

Coordenador Geral de Cursos 


