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EDITAL Nº 010/2020 

 

CONCURSO DE MONITORIA 
 
 

 O Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas, faz saber que, de acordo com a Deliberação nº 057/1999 – CEPE, encontram-se abertas 

as inscrições para o concurso de monitoria, visando o preenchimento de 01 (uma) vaga na área 

de: Planejamento e Organização de Eventos. 
 

INSCRIÇÃO:  

 

As inscrições serão realizadas no período de 20 de fevereiro a 06 de março de 2020, na secretaria 

do Curso de Hotelaria, no horário de 16h às 20h ou por e-mail, no endereço 

coordenacaohotelariaufrrj@gmail.com. As inscrições realizadas por e-mail deverão informar no 

campo assunto do e-mail ”Inscrição para monitoria eventos” e no corpo do e-mail o nome do 

candidato(a) e seu número de matrícula. Os candidatos(as) que optarem pela via eletrônica de 

inscrição deverão receber um e-mail de confirmação de recebimento que comprovará que a 

inscrição foi efetivada. 
 
 

OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 

 

a- Ser aluno regulamente matriculado no curso de graduação em Hotelaria; 

b- Frequentar efetivamente o curso; 

c- Ter cursado ou estar cursando a seguinte disciplina: IH 371 – Planejamento e Organização 

de Cerimonial; 

d- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do orientador, 

verificado junto à planilha de matrícula do semestre vigente. 
 
 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 

 

a- Será considerado aprovado, no exame de seleção, o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 7 (sete); 

b- Será selecionado o candidato aprovado que obtiver maior número de pontos e não estiver 

exercendo atividade remunerada pela UFRRJ ou não receber bolsa de órgãos financiadores 

de pesquisa, que caracterize acumulação com a bolsa de monitoria (PIBIC, CNPq, FAPERJ e 

outras). Também será vedada a seleção de alunos que exerçam atividade remunerada ou 

vínculo empregatício em outras Instituições, sejam estas públicas ou privadas; 

c- Em caso de empate, o candidato que obtiver melhor conceito na disciplina será selecionado 

e, persistindo o empate, será o de melhor CR. 
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VIGÊNCIA DA BOLSA 

O início das atividades se dará em março de 2020, a partir da assinatura do termo de 

compromisso, com término em março de 2021. 

 

 

DA SELEÇÃO 

 

a) A seleção constará de prova escrita e entrevista. 

b) A prova escrita, os candidatos deverão realizar simultaneamente a prova, constando de 

questão ou questões propostas pela Comissão Examinadora, com base em tema(s) que 

conste(m) do programa do concurso, sorteado(s) publicamente por ocasião da prova. 

c) Na entrevista serão avaliados os documentos probatórios, a disponibilidade de tempo de 

dedicação as atividades programadas, assim como a motivação do candidato em atuar na 

monitoria.  

d) A prova escrita será realizada no dia 11 de março de 2020, no horário das 15 às 17 horas, no 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria no Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais. O Local da prova será definido no dia de acordo com a disponibilidade de sala. Após o 

término da prova escrita serão realizadas as entrevistas. 

e) O programa estará disponível para reprodução na secretaria do departamento ou no quiosque. 

 

 

Em caso de interrupção do calendário escolar em qualquer circunstância, será imediatamente 

suspenso o exercício de monitoria, bem como seu respectivo pagamento. 

 

 

UFRRJ, em 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Emilia Santiago Barreto 

Chefe do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONCURSO DE MONITORIA – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

 

1. A função do planejamento no processo de gestão e operacionalização de eventos; 

2. Captação de eventos; 

3. Eventos no segmento hoteleiro; 

4. Como montar uma empresa de eventos; 

5. Marketing de eventos; 

6. Técnicas e instrumentos de divulgação e venda de eventos; 

7. Elaboração de projeto de eventos. 
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