EDITAL 45/2022 - SELEÇÃO PARA MONITORIA DO CURSO DE BACHARELADO EM
ADMINISTRAÇÃO

O Centro Universitário do Rio São Francisco (UNIRIOS), credenciado a funcionar como Instituição de
Ensino Superior através das Portarias MEC nº 1.789/2019 – DOU. 21/10/2019 e MEC nº 340/2020 –
DOU. 18/03/2020, por este edital e em conformidade com o seu Regimento, torna público à sua
comunidade acadêmica as inscrições para a seleção de estudantes voluntários para o Programa de
Monitoria do Curso de Bacharelado em Administração do UNIRIOS (Presencia e EAD) – 2022.1 de
acordo com as seguintes determinações:
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para a seleção da qual trata o presente edital serão realizadas conforme abaixo:
1.1.1 As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

no

endereço

eletrônico

https://www.unirios.edu.br/selecao/, no período de 29 de março a 01 de abril de 2022.
1.1.2 As inscrições serão gratuitas.
1.2 As inscrições terão como requisito:
1.2.1 Estar regularmente matriculado entre o segundo e o 8º período;
1.2.2 Não ter reprovação nas disciplinas cursadas;
1.2.3 Ter cursado e aprovado a disciplina em que está pleiteando a vaga;
1.2.4 Não ter sofrido sanção disciplinar, nem estar em litígio com a instituição;
1.2.5 Estar regular com o pagamento das mensalidades e com a biblioteca;
1.2.6 Ter disponibilidade para cumprir, no mínimo, 06 (seis) horas semanais para as atividades de
monitoria, em horário não coincidente com as disciplinas cursadas pelo candidato.
1.3

No momento da inscrição o candidato deverá anexar, em pasta compactada, os seguintes
documentos:

1.3.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo A);
1.3.2 Histórico acadêmico do curso, atualizado, constando a matrícula no semestre corrente;
1.3.3 Comprovante de quitação da última mensalidade;
1.3.4 Curriculum Vitae com foto e documentos comprobatórios (Anexo B).
1.4 As inscrições só serão aceitas e homologadas após conferido o anexo de todos os documentos
solicitados;
1.5 Será obrigatória a escolha de apenas uma disciplina para concorrer à vaga de monitor.

2. DA SELEÇÃO
2.1 A presente seleção constará das seguintes etapas:
2.1.1 Etapa I (Eliminatória):
2.1.1.1 Prova escrita, de acordo com as alíneas seguintes:
a) avaliação teórica dos conhecimentos específicos da disciplina objeto da inscrição, contendo 2 (duas)
questões discursivas, com pontuação entre 0,0 (zero) e 4,0 (quatro) pontos e 8 questões objetivas com
pontuação entre 0,0 (zero) e 6,0 (seis);
b) as questões serão sorteadas, dentre os diferentes conteúdos disponibilizados pela disciplina objeto da
monitoria;
c) a prova online será realizada, no dia 06 de abril, às 19:00, com duração de 01h40min;
d) O candidato (a) apto (a) receberá o link da prova no e-mail cadastrado na inscrição, 30 minutos antes
do horário previsto para início da avaliação.
e) será reprovado o candidato que não alcançar a média mínima de 7,0 (sete) pontos na etapa
eliminatória.
2.1.2. Etapa II (Classificatória):
2.1.2.1. Entrevistas com os candidatos aprovados na etapa anterior, conforme segue:
a) Os candidatos selecionados na prova escrita serão convocados pela coordenação para a entrevista
online, que ocorrerá no dia 08 de abril às 19:00. O agendamento será comunicado através do endereço
eletrônico fornecido pelo candidato;
b) a entrevista avaliará conceitualmente os seguintes aspectos: grau de interesse pela disciplina pleiteada;
disponibilidade para cumprir as funções de monitor; motivação e demonstração da capacidade de
trabalho em equipe.
2.1.2.2. Análise curricular, de acordo com as alíneas seguintes:
a) Pontuação dos títulos apresentados no currículo, sendo os seguintes: Participação em congressos e
eventos; Trabalhos apresentados em congressos e eventos; Publicação de trabalhos em
periódicos/revistas científicas; outras publicações; experiência em monitoria; e participação em grupos
de estudo, iniciação científica e extensão;
b) Nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos, estabelecida a partir de BAREMA avaliativo dos títulos
apresentados pelo candidato.
2.1.3 Análise dos resultados da avaliação, definida sob os critérios seguintes:2
2.1.3.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas etapas,

de acordo com a disciplina para a qual concorre;
2.1.3.2. No caso de candidatos com notas finais iguais, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, seguindo a ordem exposta:
a) maior coeficiente de rendimento acadêmico;
b) maior média na disciplina objeto da monitoria;
c) maior idade.
2.1.3.3. O candidato que não comparecer a quaisquer das etapas acima estabelecidas será eliminado.
1. DAS VAGAS
A seleção de alunos voluntários para o Programa de Monitoria do Curso de Bacharelado em
Administração – 2022.1 visa contemplar com ATÉ DOIS MONITORES cada uma das disciplinas baixo:
DISCIPLINAS
01. Negociação e Mediação: 01 VAGA
02. Teoria Organizacional: 01 VAGA
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

03. Administração Orçamentária: 01 VAGA

PRESENCIAL

04. Estratégia Empresarial: 01 VAGA
05. Fundamentos de Marketing: 01 VAGA

3. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4.1 Negociação e Mediação:
4.2 Teoria Organizacional:
4.2.1 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
•

Processo de Organização

•

Processo de Planejamento

•

Processo de Direção

4.2.2 ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS
•

Tipologia

•

Estratégias competitivas

4.3 Administração Orçamentária:

•

Tipos de Orçamento (conceituação e terminologia);

•

Etapas da elaboração do orçamento;

•

Execução, acompanhamento e controle orçamentários;

•

Premissa e diretriz orçamentária;

•

Prática Orçamentária;

•

Margem de contribuição e ponto de equilíbrio;

•

Indicadores de resultados empresarial;

•

Análise horizontal e vertical.

4.4 Estratégia Empresarial:
•

Aspectos gerenciais da administração estratégica;

•

Forças competitivas em uma indústria;

•

Estratégias competitivas genéricas;

•

Metodologia para análise da concorrência;

•

Decisões estratégicas.

4.5 Fundamentos de Marketing:
•

Segmentos;

•

4 Ps;

•

Consumidor, consumo;

•

Pesquisa de marketing

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de abril de 2022 no site institucional www.unirios.edu.br
6.

DA DURAÇÃO

A presente seleção terá vigência de 18 de abril a 23 de junho de 2022, sendo válida apenas para o
semestre letivo 2022.1.

7.

DO CRONOGRAMA GERAL

DATA

ETAPA

29 de março a 01 de abril de 2022.

Período de inscrições para monitoria

06 de abril

Prova escrita

08 e 09 de abril

Período para entrevistas e análise de currículos

13 de abril

Divulgação dos resultados

18 de abril a 23 de junho de 2022

Período de atividades da monitoria

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1

Para efeito de emissão de certificado, o monitor deverá ter cumprido com o mínimo de 75% do

programa e apresentado relatório da monitoria;
8.2

Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliadas pela Coordenação

do Curso de Bacharelado em Administração, em grau de recurso, pela Pró-reitoria de ensino,
considerando o Regimento da Instituição e o seu Manual de Monitoria.

Secretaria Geral Centro Universitário do Rio São Francisco,

Em Paulo Afonso, 25 de março de 2022.

Registre-se e cumpra-se.

Marília Gabriela Cruz dos Santos
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração

Visto. De acordo. Publique-se.

Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

ANEXO A
SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DO CURSO DE BACHARELADO EM
ADMINISTRAÇÃO – 2022.1

FICHA DE INSCRIÇÃO

Declaro que li o Edital de Seleção de Monitoria e concordo com seus termos.

Paulo Afonso-BA, em: _____/_____/ 2022.

_______________________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO B
CURRICULUM VITAE

[Nome Completo]
Brasileiro, [Estado Civil], [Idade] anos
[Endereço – Rua/Av. + Numero + Complemento]
[Bairro] – [Cidade] – [Estado]
Telefone: [Telefone com DDD] / E-mail: [E-mail]

Foto

OBJETIVO
[O que pretende com a experiência como monitor]

FORMAÇÃO
• Nível médio, ano de conclusão
• [quando for o caso] Nível superior já cursado, ano de conclusão ou período em que abandonou
• Nível superior em curso, período cursado em 2021.1

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• [Período] – Empresa
Cargo:
Principais atividades:
• [Período] – Empresa
Cargo:
Principais atividades:

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS
• [Descrição], [Local], [Mês e Ano].
• [Descrição], [Local], [Mês e Ano].
• [Descrição], [Local], [Mês e Ano].

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS E EVENTOS
• [título], [Local], [Mês e Ano].
• [título], [Local], [Mês e Ano].

PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM PERIÓDICOS/REVISTAS CIENTÍFICAS
• [título], [Nome da revista], [Mês e Ano].

• [título], [Nome da revista], [Mês e Ano].

OUTRAS PUBLICAÇÕES
• [título], [Descrição], [Mês e Ano].

