CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES DO CCJS
A Assessoria e Coordenações de Monitoria do CCJS fazem saber, por meio da presente chamada,
que as provas para monitoria do período 2019.1 ocorrerão conforme disposições estabelecidas no
EDITAL PRE nº 07/2019, da seguinte forma:
- as provas serão realizadas no dia 21 de março de 2019, na Central de aulas do curso de
Administração. Os alunos dos cursos de Direito e Serviço Social realizarão a prova no horário
compreendido de 8h às 12h. Os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis
realizarão as provas no horário compreendido de 14h às 18h.
- as provas serão escritas, de acordo com cada professor. O professor que optar por redação, essa
será limitada a duas folhas de ofício pautadas.
- é proibida a realização de consultas a quaisquer tipos de documentos e/ou informações contidos
em material físico ou digital durante a realização das provas.
- os candidatos não deverão portar celulares ou similares no local da realização das provas.
- os conteúdos das provas de redação serão publicados juntamente com a lista de inscritos. Tanto
as redações como as demais provas obedecem aos conteúdos integrantes das ementas.
- o resultado das provas será encaminhado por e-mail <ccjsmonitoria@gmail.com> pelo professor
à coordenação de monitoria até às 12 horas do dia 25 de março de 2019, indicando a disciplina,
matrícula e nota do aluno.
- o resultado será publicado no site do CCJS <www.ufcg.ccjs.edu.br> e no mural de avisos da
Coordenações dos cursos do CCJS e, se possível, por outros meios de comunicação a partir das 17h
do dia 26 de março de 2019.
- a assinatura do contrato firmado entre o monitor e a UFCG se dará no dia 28 de março de 2019.

Sousa, 18 de março de 2019.
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