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CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA – SELEÇÃO MONITORIA
O Diretor Acadêmico do Centro de Ensino Superior Dom Alberto torna
público que estão abertas as inscrições para 01 vaga de monitoria, de acordo
com as seguintes especificações e condições:
Evento: Monitoria pedagógica
Período: março a julho de 2022.
Local/setor: Curso de Administração Centro de Ensino Superior Dom
Alberto
Atividades: Monitoria de atividades pedagógicas, em especial atividades de
participação e auxílio em organização de atividades relacionadas à Revista do
curso, auxílio em grupo de estudos e eventos acadêmicos/pedagógicos,
realizados/vinculados à instituição, vinculada à delimitações complementares e
orientação da coordenação do curso de administração.
Processo de seleção: As inscrições serão realizadas através de análise de
currículo, com base especialmente no desenvolvimento de atividades
acadêmicas, notas e entrevistas.
Período de inscrições: de 01 a 20 de março de 2022.
Formato e local de inscrições: enviar currículo (PDF) e manifestação de
interesse para revistas@domalberto.edu.br, com o título MONITORIA
ADMINISTRAÇÃO.
Requisitos: Estar matriculado no curso de Administração da Faculdade Dom
Alberto (em pelo menos 12 créditos no semestre); ter disponibilidade de tempo,
dedicação, pro atividade e iniciativa.
Subsídios: a atividade contará com bonificação do equivalente a 2 (dois)
créditos acadêmicos do aluno selecionado (de acordo com valor final, já
lançados eventuais outros descontos), mediante desconto em mensalidade, no
período em que se mantiver a atividade de monitoria (tempo determinado pela
coordenação). Em caso de aluno detentor de bolsa integral, será bonificado com
curso de extensão EAD 120h da instituição.
Santa Cruz do Sul, 21 fevereiro de 2022.
Ênio Souza Rocha - Diretor Acadêmico
Missão: "Oferecer oportunidades de educação, contribuindo para a formação de profissionais conscientes e competentes, comprometidos com o
comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional”.
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