FACULDADE CNEC CAMPO LARGO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E CST EM COMÉRCIO
EXTERIOR

Campo Largo, 20 de fevereiro de 2019.
EDITAL ADM 001/2019
INSTRUÇÕES PARA MONITORIA ACADÊMICA

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração e CST em Comércio Exterior
da Faculdade CNEC Campo Largo torna público por meio desta a abertura do processo de seleção
de Monitores para o preenchimento de duas (02) vagas para as disciplinas discriminadas abaixo,
de acordo com as instruções que seguem.

1 - Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:


O aluno deve estar regularmente matriculado no Curso de Administração ou de
Comércio Exterior.



Ter sido aprovado na disciplina para a qual se candidata como monitor.

2 - A seleção constará de:


Análise do histórico escolar;



Entrevista.

3 - A inscrição será feita conforme detalhes a seguir:
PERÍODO: De 25 de fevereiro a 18 de março de 2019.
LOCAL: Secretaria
Mediante protocolo.

4 - As disciplinas oferecidas no processo de seleção, com uma vaga cada são:


Estatística / Métodos Quantitativos – Prof. Alexandre Feijó



Pesquisa Operacional – Prof. Sandro Malinowski

Quaisquer disciplinas que não estejam relacionadas, mas sejam pertinentes ao curso e
tenham candidatos interessados poderão ser informadas à coordenação para avaliação.
Dado o exposto cabe ressaltar que as atividades de monitoria acadêmica se iniciam a partir
do dia 01 de abril de 2019.
Os alunos selecionados receberão, após a conclusão das atividades, certificado com
emissão de carga horária de acordo com os relatórios apresentados e devidamente vistados pelo

professor orientador da referida disciplina. Este relatório deverá ser entregue na Coordenação do
Curso, mediante protocolo, ao final de cada mês, contendo as atividades desenvolvidas. O modelo
será encaminhado aos monitores via e-mail. Caso o monitor não o apresente na data devida, a
coordenação entenderá que não houve a atividade de monitoria exercida pelo aluno e, portanto,
este ficará sem o direito ao certificado.

