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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE GESTÃO E NEGÓCIOS - CGEN 

 
 

Normas Complementares ao Edital 02/16 – Processo Seletivo para o Programa de 
Monitoria da UFG – 2016/ 2˚ 

 
 

A Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios – CGEN/RC/UFG, 

nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.190/2013, torna público Edital Complementar ao 

Edital nº. 02 de 19 de setembro de 2016 da Coordenação de Graduação - COGRAD, 

visando à seleção de discentes dos cursos de graduação desta Unidade Acadêmica para 

o Programa de Monitoria 2016/2, modalidade remunerada. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria, conforme a Resolução CEPEC nº. 

1.190/2013, Capítulo III, seção I Art.12:  

a) Monitor bolsista: o monitor receberá uma bolsa mensal, enquanto durar o vínculo.  

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa.  

1.2. O processo seletivo dos discentes para participação no programa de monitoria será 

realizado por meio da banca de monitoria legalmente instituída para este fim, conforme 

portaria a ser expedida pelo Chefe do CGEN/RC/UFG em momento oportuno.  

1.3. As disciplinas, o número de vagas, a modalidade da monitoria, os cursos atendidos e 

professores orientadores estão apresentados no quadro a seguir (totalizando 01 (uma) 

vaga para monitor bolsista):  

 

 

1.4. A carga horária de dedicação às atividades pertinentes à monitoria será de 12 (doze) 

horas semanais, em horários definidos pelo professor orientador da disciplina, de acordo 

com a disponibilidade do monitor e necessidades da disciplina.  

 

 

DEPTO/CURSO DISCIPLINA/ÁREA QUANTIDADE 

DE VAGAS 

PROFESSOR(A) 

ORITENTADOR(A) 

SEMESTRE/2016 MODALIDADE 

Administração Contabilidade 

Gerencial 

 

01 

Márcia Helena da 

Silva 

2016/2  

COM BOLSA 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever no certame o estudante regulamente matriculado na Regional 

Catalão da Universidade Federal de Goiás e que tenha sido aprovado na disciplina para 

qual está pleiteando a vaga de monitoria.  

2.2. As inscrições serão realizadas na COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO – COGRAD, 

sala 16 do Bloco Administrativo, no período de 19 de setembro de 2016 à 23 de setembro 

de 2016, no horário das 7horas às 11horas e das 12horas às 17horas, exceto na sexta-

feira, cujo horário de atendimento se encerra às 16horas.  

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O exame de seleção será realizado por uma comissão de professores designada para 

este fim e constará de uma única etapa: 

a) A comissão de professores será composta pelos(as) seguintes professores(as): Prof(a) 

Márcia Helena da Silva; Prof(a). Michelle da Silva Borges (Presidente da Banca); Prof(a) 

Ana Paula Pinheiro Zago. 

b) Prova Escrita, em caráter eliminatório que ocorrerá no dia 03 de outubro de 2016, às 

17 horas, na Sala de Reuniões da CGEN (SALA 215 – Bloco M).  

c) Será aprovado o candidato(a) que obtiver a maior nota. 

 

4. DOS PONTOS PARA PROVA ESCRITA  

Os pontos para prova escrita estão no anexo I das normas complementares.  

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado preliminar será divulgado pela Coordenação de Graduação da Regional 

Catalão, na página eletrônica www.catalao.ufg.br no dia 05 de outubro 2016.  

O resultado final será divulgado nas páginas eletrônicas da Pró-Reitoria de Graduação 

(www.prograd.ufg.br) e da Regional Catalão (www.catalão.ufg.br) no dia 07 de outubro de 

2016.  

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

Nas 24 (vinte quatro horas) que se seguirem à divulgação do resultado final preliminar, o 

candidato poderá interpor recurso, cabendo à Coordenação de Graduação da Regional 

Catalão recebe-lo e proceder ao seu julgamento. A divulgação do resultado dos recursos 

ocorrerá no âmbito da COGRAD no dia 06 de outubro de 2016.  

 

7. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
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O local de realização da prova escrita poderá ser revisto pelo CGEN, considerando o 

número de inscritos e outras necessidades.  

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

As demais informações pertinentes a este processo seletivo estão previstas no Edital 

02/16 de 19 de setembro de 2016 – Processo Seletivo para o Programa de Monitoria da 

UFG – 2016/( 2˚ semestre). 

 

 

Catalão/GO, 19 de setembro de 2016.  

 

 

Michelle da Silva Borges 

Coordenadora de Monitoria da 
Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios 
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ANEXO I - Pontos para a prova escrita 
 
 
 
 

Contabilidade Gerencial 
 

1. Procedimentos contábeis relacionados ao ativo circulante e ao ativo fixo 
2. Patrimônio Líquido  
3. Demonstração de origens e aplicações de recursos 
4.Contabilidade decisorial 
5. Noções de contabilidade de custos 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos: livro texto. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos: livro de exercícios. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 
2007. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  


