
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITOR NÍVEL I
EDITAL Nº 008/2007

1) A Faculdade de Viçosa, através do presente Edital, informa que se encontram abertas, na sua secretaria, 
pelo prazo de 5 dias, a contar da publicação deste, das 19:00 às 22:00 horas, as inscrições para o concurso 
de seleção de 01 (um) monitor, nível I, para atuar junto aos alunos de  DAD 210 –  ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA I, pelo período de um semestre letivo, em conformidade com o Regulamento das Atividades 
de Monitoria da Faculdade de Viçosa.

2) Poderão inscrever-se alunos regulares do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade de Viçosa, 
regularmente matriculados. O candidato deve demonstrar conhecimento em Administração Financeira, ter 
cursado a disciplina acima mencionada, ter obtido nota igual ou superior a 75 pontos. 

3) No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição e deixar uma cópia assinada 
de seu Curriculum Vitae.

4) A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, constituída por três professores
indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Viçosa.

5) O exame dos candidatos constará de provas, escrita e oral, e de avaliação de Curriculum Vitae:

5.1 Cada examinador atribuirá nota, de zero a cem, à prova escrita, à prova oral e ao Curriculum Vitae;
5.2 A nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas de cada examinador;
5.3 A nota final do candidato será a média aritmética das médias obtidas nas três avaliações.

6) A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos, para cada uma das três avaliações.

7) A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas finais iguais, o candidato 
que apresentar a maior nota atribuída ao  Curriculum Vitae  será selecionado; persistindo o empate, será 
selecionado o que apresentar a maior idade.

8) A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação.

9) O concurso terá validade por um semestre letivo.

10) Ao candidato admitido será concedida bolsa de monitoria, no valor de R$170,00 (cento e setenta reais), 
dedutível da mensalidade escolar.

11) A monitoria, objeto do presente Edital, será prestada nas dependências da Faculdade de Viçosa, nos turnos 
matutino ou vespertino, compreendendo, em média, quatro horas diárias.

-
12) A prova escrita será realizada no dia 05 de outubro próximo (sexta-feira), às 15 horas, na sala 302 da 

Faculdade de Viçosa. 

13) A banca examinadora, por ocasião da realização da prova escrita, informará aos candidatos o dia, local e 
hora da prova oral. 

Viçosa, 28 de setembro de 2007.

____________________________________________________
Heleno do Nascimento Santos

Diretor da FDV


