Critérios De Seleção de Monitores Edital 02
MICROECONOMIA II (Integral)
Prof. Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha
Dia da seleção: 18/04/2022
Horário e Local: a seleção será realizada remotamente através do google meet às 15
horas.
Documentos a serem apresentados: curriculum vitae e histórico escolar. Enviar com um dia de antecedência os
documentos para o e-mail levrocha@ufsj.edu.br .
Tipo de prova: prova oral, entrevista e análise do extrato escolar.
Conteúdo a ser avaliado:
I - ANÁLISE DAS ESTRUTURAS DE MERCADO
1.1 - Noções de mercado
II - CONCORRÊNCIA PERFEITA
2.1 - Características
2.2 - Equilíbrio de curto prazo de uma firma
2.3 - Curva de oferta de curto prazo da firma
2.4 - Curva de oferta de curto prazo da indústria
III - MONOPÓLIO
3.1 - Características
3.2 - Curva de demanda sob monopólio
3.3 - Receita marginal sob monopólio
3.4 - Maximização do lucro
3.5 - Poder de monopólio ou grau de Lerner
3.6 - Discriminação de preços
3.7 - Monopsônio
IV - CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA E OLIGOPÓLIO
4.1 - Concorrência Monopolística
4.2 - Oligopólio
4.3 - Externalidades positivas e negativas
Bibliografia:
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CIÊNCIA POLÍTICA APLICADA A ECONOMIA - NOTURNO
DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
• O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para monitoria da
disciplina Ciência Política aplicada a Economia, turno Noturno, do Curso de Ciências Econômicas
da UFSJ.
• A seleção será realizada pelos docentes Mucio Tosta Gonçalves e Márcio Carneiro dos Reis, ambos
do DCECO. • O processo seletivo ocorrerá por meio da análise de Proposta de Atuação junto ao corpo discente
matriculado na disciplina apresentada pela/o candidata/o e da realização de uma prova escrita
(individual, com questões teórico-conceituais relativas à disciplina). • A Proposta de Atuação junto ao corpo
discente matriculado na disciplina terá peso 4 (quatro) e a

prova terá peso 6 (seis) na nota final, totalizando 10 (dez) pontos. • A Proposta de Atuação junto ao corpo discente
matriculado na disciplina corresponde à
apresentação, em no máximo uma lauda, de uma descrição de quais são as ações propostas pela/o
candidata/o para a sua atuação como Monitor/a da disciplina.
• A prova será enviada por e-mail para cada candidata/o inscrita/o no dia 18/04/2022, até as 13 (treze) horas, e
cada um/a terá até as 19 (dezenove) horas do mesmo dia, impreterivelmente,
para enviar as respostas para o e-mail dos docentes avaliadores (mucio@ufsj.edu.br e
marcio.reis@ufsj.edu.br). • Em caso de empate, será aprovada/o a/o candidata/o que obtiver a maior pontuação na
análise da prova escrita.
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Noturno)
DATA: 18/04/2022
HORÁRIO: das 13 horas às 19 horas.
Mercados Financeiros e de Capitais
DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
1° Prova de conteúdo
Conteúdo:
1 – Sistema financeiro nacional
2 – Valores mobiliários
3 – Fundos de investimentos
4 – Companhias e governança corporativa
5 – Relações com investidores e oferta pública
6 – Bolsa de valores
7 – Funcionamento do mercado
8 – Derivativos: futuros (índices, agrícola, taxa de juros), opções, swap e termo.
9 – Análise de investimentos: fundamentalista e técnica.
2° Análise de currículo
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Noturno)
DATA: xxxxx
HORÁRIO: xxxxx.
Economia monetaria
DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
1° Entrevista e histórico
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Noturno)
DATA: 13/04/2022
HORÁRIO: 14 horas.

