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EDITAL Nº 009/2020 

 

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: Hospitalidade, sub área de Hospedagem. 
 

INSCRIÇÃO:  

As inscrições serão realizadas na secretaria do Curso de Hotelaria, no período de 10 a 28 de 
fevereiro de 2020, no horário de 16:00 às 20:00. 
 
 

OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 
 

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

b- Freqüentar efetivamente o curso; 

c- Ter integralizado as disciplinas IH802 Recepção Hoteleira e IH824 Sistemas de Informação 

Aplicado à Hotelaria no seu histórico escolar, com rendimento de aprovação igual ou 

superior a 8,0 (oito); 

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- O certame será realizado em duas etapas, ambas eliminatórias: entrevista e prova prática; 

b- Na entrevista serão avaliados os documentos comprobatórios, a disponibilidade de tempo 

de dedicação às atividades programadas, o domínio e conhecimento da operacionalidade do 

sistema, assim como a motivação do candidato em atuar na monitoria do conjunto das 

disciplinas relacionadas ao certame; 

c- Na segunda etapa, prova prática utilizando o sistema HQBEDS, os candidatos aptos na 

primeira etapa (entrevista) deverão operacionalizar um conjunto de ações de rotina na 

hotelaria apresentados aos mesmos, sendo necessário efetuar o seu fechamento; 

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

superior a 7 (sete); 

e- 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; 
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f- Em caso de empate, o candidato selecionado será aquele que: 1- obtiver a melhor nota na 

prova prática; 2- obtiver melhor conceito no conjunto das disciplinas. Persistindo o empate, 

será selecionado o discente que apresentar o melhor CR. 
 
 

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 entrevista e prova prática. A ausência do candidato para realizar 

a entrevista, a prova práticas ou ambas acarretará na exclusão do presente processo 

seletivo; 

b- a entrevista, 1ª etapa (eliminatória), será realizada no dia 5 de março de 2020, a 

partir das 15:00, na sala de docentes do Prof. Dr. Sérgio Domingos de Oliveira, 

localizada na UPAT,  Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas; 

c- A prova prática aos habilitados será realizada no dia 6 de março de 2020 no LABINFO, 

local das aulas, às 15:00, na qual os candidatos operacionalização rotinas hoteleiras 

utilizando o sistema HQBEDS, programa adotado no desenvolvimento das disciplinas 

em pauta;   

d- 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 3 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Emilia Santiago Barreto 

Chefe do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria. 
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PROGRAMA DE CONCURSO DE MONITORIA 2020 

IH802 Recepção Hoteleira - IH824 Sistemas de Informação Aplicado à Hotelaria 

 

 

1. RECEPÇÃO HOTELEIRA 

     

A. Consulta reserva; 

B. Check-in; 

C. Check-out. 

 

2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO APLICADO À HOTELARIA 

 

A. Abertura de sessão e conta; 

B. Inclusão de produtos em estoque; 

C. Porcionamento; 

D. Criação de produtos à venda; 

E. Lançamento de comandas; 

F. Fechamento de conta; 

G. Fechamento da sessão. 

 

 

 

 

REFERÊNCIA 

 

https://hqbeds.com.br/ 
 

 

 

https://hqbeds.com.br/

