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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA (MO) / 2017  
 

DISCIPLINAS: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CAD014GV 

 

O Departamento de Administração da Unidade Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

(ICSA)/Campus GV faz público o processo de seleção para o Programa de Monitoria/2017 da disciplina 

acima indicada, para preenchimento de 01 vaga para monitor bolsista e de 1 vaga para monitor voluntário, 

de acordo com as Resoluções 59/2009 e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação.  
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
O programa de Monitoria 2017 terá a duração de um semestre letivo, sendo permitida a 

recondução uma única vez, por igual período. O pagamento das bolsas de monitoria ocorrerá apenas nos 

meses coincidentes com os períodos de aula, conforme calendário acadêmico da Graduação. O 

pagamento de cada mês será proporcional à frequência apurada pelo professor orientador e é efetuado até 

o vigésimo dia útil do mês seguinte. 
 

INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação; 

2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais; 

3 - ter sido aprovado na disciplina da monitoria; 

 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve encaminhar para o e-mail: diego.fiel@ufjf.edu.br, no 

período de 06 de fevereiro até 09 de fevereiro de 2017, o seu histórico escolar atualizado (disponível no 

SIGA) e carta de intenções em participar da monitoria como bolsista, com no máximo 2 laudas, 

explicando os motivos que o levaram a interessar-se pela monitoria, bem como sua disponibilidade de 

horários durante a semana e contribuições para o projeto de monitoria. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

A seleção constará de:  

1-  Prova de conhecimentos que verse sobre pontos do programa da disciplina objeto da monitoria, sendo 

eles: O estado, o governo e a sociedade. Evolução da administração pública brasileira: patrimonialismo, 

burocracia e gerencialismo. Contexto contemporâneo da atuação do Estado. Governabilidade, governança 

e descentralização do poder. Estrutura e função da administração pública. Eficiência, eficácia e 

efetividade na administração pública. Reformas administrativas e programas de desburocratização: 

DASP, Decreto-Lei nº 200/67; Constituição de 1988 e Emenda Constitucional nº 19/98. Considerações 

sobre o novo papel do Estado e da administração pública. A reforma de Estado e da administração 

pública: experiências inglesa, americana e brasileira. Representação e participação: gestão pública e 

privada. Accountability e Responsiveness: as relações entre demandas, políticas, ação governamental, 

controles e resultados. A prova de conhecimentos corresponderá a 70% da nota da seleção; 

2 - Análise da carta de intenções, que valerá até 10% da nota da seleção; 

3 - A nota na disciplina Administração Pública (CAD014GV), que valerá até 20% da nota da seleção.  

A correção da prova levará em consideração coesão, coerência, pertinência e abrangência da 

dissertação sobre a temática, bem como a adequada utilização da norma culta da língua portuguesa. A 

banca examinadora consignará notas de 0 a 100 pontos e será considerado apto o aluno que obter média 

igual ou superior a 60 pontos. 

Critérios de desempate: na existência de empate entre os candidatos, o primeiro critério de 

desempate será a maior nota na disciplina Administração Pública (CAD014GV) registrada no histórico 

escolar, persistindo o empate será considerada a maior média entre as notas das disciplinas cursadas e 

registradas no histórico escolar do candidato. 
 

 



RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  06/02/2017 até 09/02/2017 
 

LOCAL:  Envio da documentação para o e-mail: diego.fiel@ufjf.edu.br 
 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  10/02/2017 ás 13:30 
 

LOCAL:  
Sala de aula 405, localizada nas dependências do prédio do Pitágoras em 

Governador Valadares-MG 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  13/02/2017 a partir das 12 horas 
 

LOCAL:  
Mural da Coordenação do Curso de Administração, localizado nas dependências do 

prédio do Pitágoras em Governador Valadares-MG. 
 

Governador Valadares-MG, 06 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
 

_________________________________ 

Kascilene Gonçalves Machado 

Chefe do Departamento 

_________________________________ 

Diego Fiel Santos 

Professor Orientador 
 


