
FACULDADE SÃO SALVADOR 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

EDITAL 02/2015 

 

EDITAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

O Coordenador da Monitoria do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Faculdade São Salvador (FSS), no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no 

Regulamento da Monitoria do curso, aprovada pelo Colegiado Acadêmico, no dia 21 de 

janeiro de 2013, torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção para 

Monitoria do curso para o semestre 2015.2. 

 

1. Do período das inscrições 

1.1. O período das inscrições para a seleção para Monitoria do curso será entre período 

de 21 à 30 de setembro de 2015, conforme disposição das disciplinas constantes no 

Anexo I. 

1.2. O aluno deverá preencher o formulário de inscrição do Anexo II deste edital, que 

também estará disponibilizado no site da faculdade, e entregar na Coordenação 

Acadêmica do curso. 

 

2. Da realização das provas 

2.1. A seleção ocorrerá entre 05 e 10 de outubro 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 professor da disciplina com o 

certificado, constante no Anexo III, 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, professor da 

disciplina envolvida e Coordenador Acadêmico. 

4.2. Caso o problema não seja resolvido, o mesmo será encaminhado para apreciação do 

Colegiado do curso. 

 

Salvador, 17 de setembro de 2015. 

 

Fabiana Pinto 

Coordenador da Monitoria 

Curso de Administração 

  



ANEXO I 

 

As disciplinas que estão com as inscrições abertas para o matutino são: 

1. Direito Empresarial – segunda (07:00h as 10:30h); 

2. Mercado Financeiro e de Capitais – quarta (07:00h as 10:30h); 

3. Estágio Supervisionado I – sábado (08:00h as 09:40h); 

4. Estágio Supervisionado II – sábado (08:00h as 09:40h); 

5. TCC – sábado (09:50h as 13:10h) 

 

As disciplinas que estão com as inscrições abertas para o noturno são: 

6. Informática Aplicada – terça (18:30h as 22:00h); 

7. Matemática – quarta (18:30h as 22:00h); 

8. Contabilidade Fundamental – segunda (18:30h as 22:00h); 

9. Estatística – terça (18:30h as 22:00h); 

10. Organização, Sistemas e Métodos – quarta (18:30h as 22:00h); 

11. Matemática Financeira – sexta (18:30h as 22:00h); 

12. Administração de Pessoas – segunda (18:30h as 22:00h); 

13. Direito Social e do Trabalho – terça (18:30h as 22:00h); 

14. Contabilidade Gerencial – quarta (18:30h as 22:00h); 

15. Direito Empresarial – terça (18:30h as 22:00h); 

16. Mercado Financeiro e de Capitais – sexta (18:30h as 22:00h); 

17. Contabilidade Avançada – segunda (18:30h as 22:00h); 

18. Gestão Pública e Orçamento Público – quarta (18:30h as 22:00h); 

19. Gestão Estratégica de Custos, Preços e Lucros – quinta (18:30h as 22:00h); 

20. Contabilidade Ambiental e Responsabilidade Social – sexta (18:30h as 20:10h); 

21. Teoria da Contabilidade – sexta (20:20h as 22:00h); 

22. Controladoria – segunda (18:30h as 22:00h); 

23. Contabilidade Tributária II  – terça (18:30h as 22:00h); 

24. Contabilidade Internacional – quarta (18:30h as 22:00h); 

25. Estágio II – sábado (08:00h as 09:40h); 

26. TCC – sábado (09:50h as 13:10h).  



ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo:  

CPF:  

E-mail:  

Celular:  Telefone fixo:  

Nº de matrícula:  Semestre:  

Disciplina solicitada:  

 

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?  

 

Já foi bolsista de Iniciação Científica? Sim  Não  

Em caso positivo, qual a área?  

 

Obs.: Entregar a ficha preenchida na sala da coordenação até dia 30/04/2015. 

 

 

  



ANEXO III 

 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NA SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

Prezado(a) professor (a) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

encaminho-lhe o aluno(a) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

que foi aprovado(a) na seleção de monitoria para disciplina ___________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Salvador, ____ de _______________ de 2015. 

 

 

______________________________________________________ 

Fabiana Pinto 

Coordenador da Monitoria 

Curso de Ciências Contábeis 

 


