
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS GERENCIAIS 

 

EDITAL 05/2015 

 

EDITAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA DO NÚCLEO DE PRÁTI CAS 
GERENCIAIS 

 

A Coordenadora da Monitoria do Núcleo de Práticas Gerenciais da Faculdade São 
Salvador (FSS), no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Regulamento 
da Monitoria do Núcleo de Práticas Gerenciais (NPG), aprovado pelo Coordenador 
Acadêmico, no dia 21 de janeiro de 2013, torna público que estarão abertas as inscrições 
para a seleção para monitoria do NPG para o semestre 2015.2. 

 

1. Do período das inscrições 
1.1. O período das inscrições para a seleção para monitoria do NPG será entre período 
de 23 de novembro à 04 de dezembro de 2015. 

1.2. O aluno deverá preencher o formulário de inscrição do Anexo I deste edital, que 
também estará disponibilizado no site da faculdade, e entregar na Coordenação 
Acadêmica. 

Parágrafo único: O aluno deverá escolher apenas 01 área de interesse disposta no 
formulário. 

 

2. Da realização das provas 

2.1. A seleção ocorrerá entre 07 e 18 de dezembro de 2015, no Campus do Iguatemi da 
FSS. 

 

3. Dos resultados da seleção e nomeação 

3.1. Os resultados da seleção da monitoria serão divulgados nos murais e no site da 
FSS. 

3.2. Os candidatos selecionados terão o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, após a 
divulgação dos resultados, para apresentar-se ao coordenador do NPG com o 
certificado, constante no Anexo II, devidamente preenchido e assinado pelo 
Coordenador da Monitoria. 



3.3. O aluno que não cumprir o prazo máximo estipulado no item 3.2. estará 
desclassificado e será convocado o aluno classificado na sequência para assumir a vaga 
em aberto. 

Parágrafo único: Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que 
obtiver, no mínimo, nota 7,0 (sete) na avaliação. 

 

4. Disposições gerais 

4.1. Os casos omissos serão julgados pelo Coordenador da Monitoria, coordenador do 
NPG e Coordenador Acadêmico. 

4.2. Caso o problema não seja resolvido, o mesmo será encaminhado para apreciação da 
Direção Geral. 

 

Salvador, 17 de novembro de 2015. 

 

Fabiana Alves Pinto 

Coordenadora da Monitoria 

Núcleo de Práticas Gerenciais 

  



ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo:  

CPF:  

E-mail:  

Celular:  Telefone fixo:  

Nº de matrícula:  Semestre:  

 

Área de interesse 
Contabilidade 

Gerencial 
 

Finanças 
Corporativas 

 
Marketing e 
Publicidade 

 

 

Já foi monitor de alguma disciplina? Sim  Não  

Em caso positivo, qual disciplina?  

 

Já foi monitor do NPG? Sim  Não  

Em caso positivo, qual a área?  

 

Obs.: Entregar a ficha preenchida na sala da coordenação até dia 04/12/2015. 
 

 

  



ANEXO II  

 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NA SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

Prezado(a) Coordenador(a) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

encaminho-lhe o aluno(a) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

que foi aprovado(a) na seleção de monitoria para o Núcleo de Práticas Gerenciais 

(NPG). 

 

Salvador, ____ de _______________ de 2015. 

 

 

______________________________________________________ 

Fabiana Alves Pinto 

Coordenadora da Monitoria 

Núcleo de Práticas Gerenciais 

 


