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1.DA IDENTIFICAÇÃO  

- Unidade: Instituto de ciências da Sociedade – ICM - Macaé 

- Departamento do curso de Ciências Contábeis 

- Título do Projeto: Monitoria em Contabilidade de Custos. Código: MCTA0001 

- Disciplinas vinculadas ao Projeto: MCT00085 Custos I e MCT00086 Custos II  

- Professores Orientadores vinculados ao Projeto: Maycon Peter da Rosa 

- Número de vagas oferecidas: 01 vaga. 

 

2.DA INSCRIÇÃO 

2.1. Cronograma: 

a) Inscrição: 08/06/2021 a 10/06/2021.  

b) Seleção: 12/06/2021. 

c) Divulgação dos resultados parciais: 14/06/2021. 

d) Recursos: de 15/06/2021 até 17/06/2021  

e) Divulgação dos resultados finais: 18/06/2021. 

2.2.Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição: 

(sistemas.uff.br/monitoria). 

2.3.Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: Alunos de graduação do Curso de 

Ciências Contábeis que tenham CR ≥ 8 e que tenham cursado as disciplinas MCT00085 Custos I 

e MCT00086 Custos II com média ≥ 8,5. 

3.DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO 
Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria:  

a) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 

https://app.uff.br/iduff/;  

b) histórico escolar atualizado; 

c) declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF 

https://app.uff.br/iduff/; 

d) certidão de nascimento do(s) filho(s) com idade de até 5 (cinco anos), quando for o caso; 

e) informar CPF, identidade e número telefone e whatsapps.  

Todos os comprovantes e informações deverão ser encaminhados ao e-mail: 

mayconpeter@hotmail.com no prazo de inscrição do item 2.1. 
 

4.DA SELEÇÃO. 

Data e Horário: 12/06/2021 

Local de realização: Google MEET (o link será enviado aos candidatos inscritos um dia antes 

da seleção via Whatsapp ou email, juntamente com o horário de início do processo). 
Ementa: Perda, Diferença entre Despesa e Custo e Classificação dos Custos: 1) Totais e unitários, 

2) Diretos e Indiretos 3) Fixos e Variáveis. Outras nomenclaturas de Custos: 1) primário, de 

conversão (transformação) e de produção, 2) Custo de Produção do Período, Custo de Produção 

Acabada e Custo do Produto Vendido. Estoque, Sistemas de Custeamento: a) Absorção b) Direto 

(variável). Introdução Sistema ABC. Conceitos de Co-produto, subprodutos e sucatas. Custeio 

Padrão. Margem de Contribuição. Produção Equivalente, Ponto de Equilíbrio. Margem 

Segurança. 

Critérios de seleção: A seleção será composta de duas avaliações com pesos iguais:  

a) uma avaliação baseada na média das notas obtidas pelos candidatos nas disciplinas associadas 

ao projeto (Custos I e Custos II) onde como pré-requisito do item 2.3 deverá ser ≥ 8,5, e  
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b) uma avaliação baseada em uma entrevista pela banca avaliadora via Google meet (cujo link 

será enviado aos candidatos um dia antes da seleção via Whatsapp ou email), onde o candidato 

será argumentado e avaliado pela sua disposição e capacidade de auxilio as Disciplinas Custos I 

e Custos II, tendo que ter nesta alcançado uma nota atribuída de sete a dez. Em caso de nota 

inferior do que sete nesta avaliação, o candidato será considerado desclassificado. 

A Banca Examinadora avaliará os candidatos inscritos, atribuindo-lhes uma nota média final entre 

as duas avaliações, respeitando o limite de duas casas decimais, que será divulgada no resultado 

final.  

Será adicionado às notas obtidas nos processos seletivos bônus de ingresso por ação afirmativa 

ou de mães com filhos de até 5 (cinco) anos, conforme critérios descritos a seguir:  

I - se a nota média das etapas do processo seletivo for igual ou superior a sete, os candidatos que 

tiverem ingressado na UFF por política de ação afirmativa terão esta média multiplicada por 1,4, 

resultando na nota final a ser registrada em ata; 

II - se a nota média das etapas do processo seletivo for igual ou superior a sete, as candidatas que 

estiverem na condição de mães com filhos com idade até 5 (cinco) anos de idade terão esta média 

multiplicada por 1,2, resultando na nota final a ser registrada em ata.  

É vedada a aplicação simultânea dos bônus definidos de ação afirmativa e maternidade à mesma 

candidata, devendo ser aplicado o bônus de maior valor.  

Os documentos comprobatórios do bônus e que devem ser apresentados pelos candidatos são: 

declaração de ação afirmativa de ingresso na UFF, para o bônus previsto e certidão de nascimento 

do(s) filho(s) para o bônus previsto.  

Critério de desempate: será acrescido um (1) ponto ao candidato que obtiver a maior nota na 

Entrevista. 

O primeiro lugar será classificado para a obtenção da Bolsa de Monitor. 

Será eliminado da seleção o candidato que: 

a) Não comparecer a entrevista em data e horário a ser agendado ou apresentar-se após o horário 

estabelecido;  

b) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

c) Não atender aos pré-requisitos descritos neste edital.  

Bibliografia indicada: Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. 11ed. – São Paulo : Atlas 2018. 

Instâncias de recurso: Para a banca avaliadora ao e-mail: mayconpeter@hotmail.com no período 

de 15/06/2021 até 17/06/2021. 

5.DA ACEITAÇÃO DA VAGA. 

O candidato classificado no processo seletivo terá o prazo de 02 dias corridos, após a liberação 

do resultado do processo seletivo, para aceitar a vaga no Sistema de Monitoria. Será considerado 

desistente o candidato que não cumprir o prazo estabelecido. 

 

6.DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 

Os candidatos classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Secretaria que atende 

o Departamento de Ciências Contábeis o Termo de Compromisso, devidamente assinado, gerado 

pelo Sistema de Monitoria, ou a declaração de que aceita as cláusulas do Termo de Compromisso 

no prazo de 02dias após o aceite no Sistema de Monitoria.  

 
Macaé, 07 de Junho de 2021 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Chefe do Departamento do Curso de Ciências Contábeis do ICM - Macaé 
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