Critérios De Seleção de Monitores
MICROECONOMIA II (Integral e noturno)
Prof. Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha
Dia da seleção: 28/03/2022
Horário e Local: 15:00 horas. Sala 3.20
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:
PINDYCK, R.S. & RUBINFELD, D.L. Microeconomia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005
VARIAN, H.R. Microeconomia: Princípios Básicos. Rio de Janeiro, Ed.Campus
MATEMATICA I (Noturno)
Prof. Ronaldo
Dia da seleção 25/03/2022, às 8h na sala 4.01 DEMAT - CSA (Presencial).
Tipo de prova: Será avaliado o histórico e, se necessário, uma avaliação oral na referida sala.
MATEMATICA I (Integral)
Prof. JORGE ANDRES JULCA AVILA
Dia da seleção 25/03/2022, às 16:20h na sala Sala 4.05 do Departamento de Matemática (Campus Santo Antônio)
Tipo de prova:
Seguem os critérios, nessa ordem, para a seleção do monitor da Disciplina de Matemática I:
1. Prova Escrita
2. Prova Oral

3. Entrevista
4. Análise do extrato do Histórico Escolar
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.
• O processo seletivo ocorrerá por meio da análise do Histórico Escolar de cada candidata/o (média
aritmética das notas obtidas nas disciplinas da Área de Pensamento Econômico) e da realização de
uma prova escrita (individual, com questões teórico-conceituais da disciplina).
• A análise do Histórico Escolar terá peso 4 (quatro) e a prova terá peso 6 (seis) na nota final,
totalizando 10 (dez) pontos.
• A prova será enviada por e-mail para cada candidata/o inscrita/o no dia 28/03/2022, 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 do
Histórico Escolar. Caso persista o empate, será aprovada/o quem tiver obtido a maior pontuação na
aprovação na disciplina Ciência Política aplicada a Economia ou quem obtiver a maior pontuação na
prova escrita.
• A seleção será realizada pelos docentes Mucio Tosta Gonçalves e Márcio Carneiro dos Reis, ambos
do DCECO.
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Noturno)
DATA: 28/03/2022
HORÁRIO: das 13 horas às 19 horas.
HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL
DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
• O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para
monitoria da disciplina História Econômica Geral, turno Noturno, do Curso de Ciências
Econômicas da UFSJ.
• O processo seletivo consistirá da análise do Histórico Escolar da/do candidata/o, e da
realização de uma prova escrita, individual, que versará sobre o conteúdo da disciplina.
• A análise do Histórico Escolar terá peso 5 (cinco) e a prova terá peso 5 (cinco) na nota
final, que totaliza 10 (dez) pontos.
• A prova será enviada para o(s) e-mail(s) da(s)/do(s) candidata(s)/o(s) no dia 28/03/2022,
até as 15 (quinze) horas, e a(s)/o(s) mesma(s)/o(s) terá (terão) até as 20 (vinte) horas do
mesmo dia para enviar (enviarem) as respostas para os e-mails dos docentes
componentes da banca.
• Em caso de empate, será aprovada/o a/o candidata/o que obtiver a maior pontuação na
análise do Histórico Escolar. Caso persista o empate, será aprovada/o quem tiver obtido a
maior pontuação na aprovação na disciplina História Econômica Geral.
• A banca de seleção será composta pelos docentes Marcelo Soares Bandeira de Mello
Filho e Múcio Tosta Gonçalves, do DCECO.
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Noturno)
DATA: 28/03/2022
HORÁRIO: das 15 horas às 20 horas.
ECONOMIA POLÍTICA
DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
• O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para

monitoria da disciplina Economia Política, turma Integral, do Curso de Ciências
Econômicas da UFSJ.
• O processo seletivo consistirá da análise do Histórico Escolar da/do candidata/o, e da
realização de uma prova escrita, individual, que versará sobre o conteúdo da disciplina.
• A análise do Histórico Escolar terá peso 5 (cinco) e a prova terá peso 5 (cinco) na nota
final, que totaliza 10 (dez) pontos.
• A prova será enviada para o(s) e-mail(s) da(s)/do(s) candidata(s)/o(s) no dia 28/03/2022,
até as 15 (quinze) horas, e a(s)/o(s) mesma(s)/o(s) terá (terão) até as 20 (vinte) horas do
mesmo dia para enviar (enviarem) as respostas para os e-mails dos docentes
componentes da banca.
• Em caso de empate, será aprovada/o a/o candidata/o que obtiver a maior pontuação na
análise do Histórico Escolar. Caso persista o empate, será aprovada/o quem tiver obtido a
maior pontuação na aprovação na disciplina Economia Política.
• A banca de seleção será composta pelos docentes Marcelo Soares Bandeira de Mello
Filho e Múcio Tosta Gonçalves, do DCECO.
NÚMERO DE VAGAS: 1 (Integral)
DATA: 28/03/2022
HORÁRIO: das 15 horas às 20 horas.

