
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO n.º 03/2013 
 

MONITORIA – Cursos de Administração e Ciências Cont ábeis 
 
 O Diretor da Faculdade Metodista de Santa Maria, no uso de suas atribuições, 

torna público este edital para seleção de ALUNO (A) MONITOR (A) para as disciplinas de: 

 
• Matemática Básica I e II e Matemática Aplicada 

• Contabilidade e Balanço I e II e Contabilidade Intermediária 

 
 
I – DA INSCRIÇÃO  
 
As inscrições estão abertas de 07 a 13 de março , na Secretaria das Coordenações. 
 
II – SELEÇÃO: Prova teórico-prática 
 
Dia: 14 de março de 2013 

Horário: 18h 

Local: Sala das Coordenações 

 
 
III – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  
a) Estar regularmente matriculado;  

b) Ter cursado disciplina relacionada à área solicitada para atuação do monitor, conforme 

requisitos do quadro abaixo;  

c) Possuir interesses para as áreas respectivas do ensino, pesquisa ou extensão;  

d) Ter comprovadamente desempenho igual ou superior a setenta por cento (70%) do 

valor atribuído à disciplina;  

e) Estar cursando até, no máximo, o penúltimo semestre do curso;  

f) Estar em dia com os compromissos financeiros junto à tesouraria, biblioteca e demais 

instâncias de serviço da FAMES;  

g) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária, conforme tabela abaixo;  

h) Ter possibilidade de atender condições adicionais estabelecidas pelo Projeto 

Pedagógico do Curso;  

J) Melhor desempenho na prova relacionada à monitoria escolhida.  

 



IV – VAGAS DISPONÍVEIS:  
 

CURSO DISCIPLINA REQUISITOS Nº 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Administração 
 

Matemática 
Básica I e II; 
Matemática 
Aplicada 

Noções de teoria dos conjuntos e 
intervalos numéricos;  
Estudo de funções;  
Função de 1º grau;  
Função do 2º grau;  
Função exponencial e logarítmica; 
Determinantes;  
Sistemas lineares;  
Limites de funções; 
Derivação de funções;  
Integração de funções. 

1 20h 

Administração Contabilidade 
e Balanço I e 
II; 
Contabilidade 
Intermediária 

As origens de capitais; 
As aplicações de capitais; 
Fatos contábeis ou Variação 
Patrimoniais; 
Receitas e Despesas; 
Introdução ao Balanço Patrimonial; 
Investimentos: bens numerários, 
bens de vendas e de renda, débitos 
de funcionamento e de 
financiamento; 
Balanço patrimonial: conceito, 
utilidade e limitações;  
Demonstrativo do resultado do 
exercício; 
Demonstrativo dos lucros ou 
prejuízos acumulados; 
Demonstrativo das origens e 
aplicações de recursos;  
Demonstrativos financeiros e 
variação do poder aquisitivo da 
moeda 

1 20h 

 

 
V – RESULTADO:  
 
O resultado será divulgado até o dia 19 de março de 2013 , no Portal Institucional e na 
Coordenação de Curso. 
 
 
 

Santa Maria, 06 de março de 2013. 
 
 

 
Roberto Pontes da Fonseca 

Diretor 


