
MrNrsTÉRto DA EDUCAçÃO
SEcRETARIA DE EDUcAçno pRonsstoNAL e recruolóclca

tNsTtruro FEDERAL DE EDUcAçÃo, ctÊ¡¡cln E TEcNoLoctA DE colÁs
NST'UIÐ 

'EÐERÀL

EDITAL NO 04 / CAMPUS VALPARAÍSONNC, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

PROCESSO SELETIVO PARAADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS

A Pró-Reitoria de Ensino e o Câmpus Valparaíso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Goiás por meio do Departamento de Áreas Acadêmicas, tornam pública a abeftura de Processo Seletivo para o

preenchimento de vagas de monitoria voluntária no Câmpus Valparaíso do IFG. O programa de monitoria integra as

ações de apoio às atividades acadêmicas e de estímulo à permanência do educando, constituindo-se em experiência

forma-iva vivenciada pelo discente, por meio do acompanhamento do docente responsável pela respectiva

disciplina.

1. DO OBJETO

1.1. O processo seletivo de que trata o presente edital destina-se ao preenchimento de 07 (sete) vagas

de monitoria voluntária, por meio da seleção de estudantes regulannente matriculados ern cursos regulares

preserciais do IFG no segundo semestre letivo de 2019, conforme disposto no quadro seguinte:

Câmpus/

De¡rartamento

Disciplina e

Nível de

ensino

Número

de vagas

Curso do

candidato à

monitoria

Curso(s) a serem

atendidos

Professor

Responsável

Câmprs Valparaíso/

Departamento de

Áreal Acadêmicas

Química II -
Ensino Médio

I

Técnico Integrado ao

Ensino Médio em

Mecânica em

Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Mecânica em

Tempo Integral, Técnico

Integrado ao Ensino Médio em

Automação Industrial em

Tempo Integral e Técnico

Integrado ao Ensino Médio em

Eletrotécnica na modalidade

da Educação de Jovens e

Adultos

Marcos

Antônio Calil

Júnior

Tecnologia dos

Materiais -
Ensino Médio

I

Técnico Integrado ao

Ensino Médio em

Mecânica em

Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Mecânica em

Tempo Integral

Rodrigo

Camargo

Gomes

Geometria

Analítica -
Ensino

Superior

Licenciatura em

Matemática
Licenciatura em Matemática

Bruno de

Paula Miranda
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Filosof,ra da

Educação -
Ensino

Superior

1

Licenciatura em

Matemática
Licenciatura em Matemática

Marcella

Suarez di

Santo

Matemática II -
Ensino Médio

1

Técnico Integrado ao

Ensino Médio em

Mecânica em

Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Automação

Industrial em Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Mecânica em

Tempo Integral

Silvio Sandro

Alves de

Macedo

Instalações

Elétricas -
Ensino Médio

I

Técnico Integrado ao

Ensino Médio em

Automação

Industrial em

Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Automação

Industrial em Tempo Integral

Wagner José

Nascimento de

Oliveira

Hidráulica e

Pneumática -
Ensino Médio

1

Técnico Integrado ao

Ensino Médio em

Mecânica em

Tempo Integral

Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Mecânica em

Tempo Integral

Reginaldo

Dias dos

Santos

1.2. As vagas de monitoria disponibilizadas neste edital aplicam-se, somente, ao atendimento à
disciplina paîa a qual o estudante foi selecionado.

Parágrafo Único. O acompanhamento do atendimento aos discentes em disciplinas correlatas é de

respornabilidade do docente que deverá observar todas as cláusulas constantes do presente edital, não podendo
sobrepor-se ao atendimento aos discentes na disciplina contemplada com avagade monitoria.

l '3' A seleção de monitores para atendimento às disciplinas dar-se-á entre os estudantes matriculados no
mesmG nível de ensino.

2. DAS CONDIçOES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

2'l' Somente será considerado apto a participar do processo seletivo, o candidato que preencher
cumulativamente as seguintes condições:

2'1'l' Estar regularmente matriculado em um dos cursos regulares, presenciais, do Instituto Federal de
Goiás;

2'l'2' Ter obtido aprovação na disciplina para aqual pleiteia a monitoria, com nota igual ou superior a 6,0
(seis);



.ffiffi
ffiffi
ffiffiffi
ffiw

MrNrsTÉRlo DA EDUCAçÃO
SEcRETARIA DE EDUcAçÃo pRonsslorueuE tecruolóclca

rNsTrruro FEDERAL DE EDUcAçÃo, clÊnclR E TEcNoLoctA DE eolÁs
lt{âT:IttÞfE0[RAt
riî ¡1

7.1.3. Ter disponibilidade de vinte horas semanais para atender as atividades de monitoria, nos horários

definilo; pelos respectivos Departamentos de Áreas Acadêmicas, sem prejuízo das suas atividades acadêmicas

regulres no curso;

2.1.4. Não se encontrar em débito com nenhum dos programas geridos pelo IFG;

?.1.5. Não estar cumprindo penalidade disciplinar de suspensão, nos termos previstos no Regulamento do

Corpo Díscente do IFG.

2.1.6' Realizar todos os procedimentos de inscrição nas datas e horários estabelecidos pelo presente edital

de seleção de monitores.

:. DAS TNSCRTÇÕES E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRrOS

3.1. As inscrições serão efetuadas no péríodo de 19 de agosto a2l de agosto de 2019, nos horários de

funcicnanento do setor de protocolo do Câmpus, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e entrega da

docurnentação exigida.

3.2. O candidato deverá anexar uma cópia legível e atualizada do histórico escolar e da carteira de

IdentirJade e preencher a frcha de inscrição fornecida pelo setor de protocolo do Câmpus, conforme anexo I - Ficha
de Ins:rição.

=.3. Os processos deverão ser endereçados ao Departamento de ÁreasAcadêmicas a que se vincula à
discip-in1 conforme quadro constante do item 1.r do presente edital.

DO PROCESSO SELETTVO

A seleção de estudantes consistirá, na média ponderada da nota da disciplina, do coefìciente de

rendinren:o acadêmico e de entrevista.

4.L2 Entrevista que terá a pontuação de 5 a 10;

4.1.2.14 entrevista deverá abordar perguntas sobre: disponibilidade e motivação para a atuação como
monitc'r, :onhecimentos teórico/prático da disciplina em se pretende atuar e capacidade de comunicação.

4-2' Para a condução do processo de seleção de monitorias o(s) Departamento(s) de Áreas Acadêmicas
constiû-ritá(ão), para cada disciplina, uma comissão de avaliação composta por dois professores sendo um deles,
necess¿rimente, o professor responsável pela disciplina e pelo acompanhamento do monitor.

4'3' os candidatos serão classificados em ordem decrescente, com base no resultado final e convocados de
acordo cc'ÍI o número de vagas disponíveis respeitando-se a ordem de classificação..

4-4. Em caso de empate de notas serão observados os seguintes critérios de desempate:

a) A maior nota na disciplina pleiteada verificado no sistema de gestão acadêmica do IFG

b) O de maior idade.

4

4.1.

5 DAS ATRTBUIÇOES DO DOCENTE RESPONSÁVEL
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5.1. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e supervisão de todas as atividades desenvolvidas pelo

estudante monitor, assegurando a compatibilidade de horários para que não haja prejuízo das atividades acadêmicas

do mesmo no curso.

5.2. Elaborar o Plano de Atividades de monitoria contemplando 20 (vinte) horas semanais do monitor

assim dishibuídas: 8 (oito) horas semanais para o acompanhamento das atividades de planejamento teórico-prático

e parr o estudo individual no âmbito da disciplina e 12 (doze) horas semanais para atendimento direto aos

estudantes da disciplina, conforme anexo II - Plano de Atividade Monitoria.

5.3. Aprovar relatório mensal de cumprimento de todas as atividades previstas, conforme anexo III -
Relatório Mensal.

5.4. Responsabilizar-se pela avaliação de desempenho do monitor identificando necessidades de

remarejamento de vagas e estudantes, submetendo à apreciação do Conselho Departamental, conforme anexo IV -
Ficha Avaliação Desempenho.

5.5. Receber, aprovar e encaminhar o Relatório Final (anexo V - Relatório Final), para aCoordenação

Acadêmica para arquivamento e controle.

6. DAS ÄTRrBUrÇÕES DO MONTTOR

6.1. conhecer e cumprir as norrnas constantes do presente Edital;

6,2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades constantes do Plano de Atividades de

monitoria, conforme anexo II - Plano de Atividade Monitoria;

6.3. Responsabilizar-se pela execução das atividades designadas para a monitoria, sem prejuízo das

suas a:ividades acadêmicas;

6.4. Atender e auxiliar os estudantes nas atividades teóricas e práticas da disciplina;

6'5' Cumprir com assiduidade e pontualidade as atividades de monitoria previstas no plano de

Atividades;

6'6' Participar do processo de avaliação do programa de monitoria, em conjunto com o docente
responsável;

6'7 ' Apresentar ao Departamento de Áreas Acadêmicas, quando for o caso, solicitação de seu
desligamento do Programa com antecedência mínima de dez dias.

Parágrafo único. O monitor não poderá assumir a realização de atividades técnico-administrativas,
ministnr aulas, bem como aplicar ou corrigir provas, em substituição ao professor.

7. DAS CONDIÇÕES DA MONITORIA VOLUNTÁRIA E DA ADMISSÃO

7'1' Assinar Termo de Compromisso de cumprimento de todas as norïnas constantes do presente edital
das ati-¡idades inerentes à monitoria.



affi*
ffiW:r

!3Saù gtm¡û
*#5ffi
ffiHffi
fi¡4?! ffi
T#¡l.rgtßñ

¡ksiä MlNtsTÉRto DA EDUCAçÃO
SEcRETARIA DE EDUcAçÃo pRoplsslo¡¡nlÊ recuolóclce

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊHCII E TECNOLOGIA DE COIÁS
tilgr¡r{rroFeÐERÂt
iìiì:-r !

7'2' Disponibilidade para jornada de monitoria de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais,
confcrnre horários deflrnidos pela/o professor/a-orientador/a com a anuência do Departamento de Áreas
Acadên:icas' sendo que doze horas semanais devem ser de atendimento aos estudantes e oito horas de estudo
indiv:dual e acompanhamento das atividades de planejamento do professor.

7'3' o candidato selecionado deverá comparecer quando convocado pela Coordenação Acadêmica do
Departarrento de Áreas Acadêmicas do Câmpus para assinatura de Termo de Compromisso, conforme anexo VI -
Termo de Compromisso.

B. CRONOGRAMA E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

9. DISPOSTÇÕEs rnvnrs

9'l' É de responsabilidade da chefia do Departamento de Áreas Acadêmicas do câmpus a conferência
das inìrmações prestadas, bem como solicitar o desligamento do monitor quando comprovada falsidade nas
informações e /ou documentos apresentados.

9'2' A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação das cláusulas do presente edital.

93' Informações adicionais poderão ser obtidas junto a coordenação Acadêmica do Departamento de
Áreas Ac¡dêmicas do Câmpus.

9'4' A ausência às atividades regulares de monitoria por período superior a três (03) dias consecutivos
ou sete (07) intercalados, sem apresentarjustificativa

implicará no desligamento do estudante do programa.

ou se a mesma for indeferida pelo Departamento responsável,

Etapas Período

1 Inscrição dos candidatos no Setor de protocolo do Câmpus 19/0812019 a
2l/08/2019

2 Aplicação das entrevistas 22108/2019 a
23/08/2019

a
J do processo depelo Departamento

26/08/2019

4 do processo junto ao
Areas Acadêmicas.

de recurso ocontraApresentação resultado
lo e endere ao de 27t08t2019

5
do processo seletivo de monitoria

na página eletrônica do câmpus.

Prblicação do resultado final

28t08t2019

6

Assinatura
documentos

do Termo de
dos candidatos

Compromisso
convocados, no

e entrega dos
Departamento de

Á¡eas Acadêmicas.
29/08/2019 a
30t08/2019

7 Início das atividades do de monitoria 02t09t2019
8 Término das atividades do de monitoria t3n2/2019

&
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9.5. O monitor excluído do programa de monitoria poderá ser substituído por outro estudante

classi:-icado no processo de seleção, dentro dos prazos de vigência do Edital.

9.6. O estudante poderá concorrer e atua¡ como monitor na mesma disciplina por, apenas, dois períodos

letivos consecutivos ou intercalados.

9.7. Para os casos em que o estudante já atuou em dois semestres letivos consecutivos, o mesmo poderá

conco(rer, mas não poderá assumir caso haja outro estudante aprovado.

9.8. A inserção do estudante no programa de monitoria na condição de voluntário, sem o recebimento

de boba mensal de monitoria, não o desobriga do cumprimento da todas as condições previstas no presente edital.

9.9, O monitor terá direito a declaração de participação no programa de monitoria contendo o respectivo

número de horas de participação, emitido pelo Departamento de Áreas Acadêmicas do Câmpus de origem.

Valparaíso de Goiás, 14 de agosto de 2019

Geral do pus Ensino

4,
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I _ DADOS DAMONITORIA

EDITAL

DISCIPLINA

ORIENTADOR/A

CÂNTPUS-DEPARTAME

NTO

TI_ IDENTIFICAÇ.Ä.O ACADÊMICA DO ESTUDANTE

III- DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE

oBSERVAçÃo:

I)ocumentos a serem anexados no processo: Cópia legível e atualizada do histórico escolar e

Cópia da Carteira de Identidade

Assinatura do estudante

NO}TE

CULA

CURSO

PERIODO DO CURSO

NOTA

DISCIPLINA

NA

CPF

IDENTIDADE

ENDEREçO

TELEFONES

E-MAIL

Data:

w
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Anexo II - PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA

.'.,''; II{SlrfiJTO fEÐERAL

1. DADOS DO DOCENTE

2. DADOS DO MONITOR

3. DADOS DA DISCIPLINA

4. DADOS DA MONITORIA

1.1. Identificação do Professor

Nome

Tituleção

Fone E-mail:

Departamento_Câmpus:

2.1. Identificação do Monitor
Nomc:

CursoÆeríodo:

Matricula:

Fone: E-mail:

Departamento_Câmpus:

3.1. Dados Gerais da Disciplina

Código Nome Cursos atendidos Turmas atendidas

3.2 - Dados Quantitativos

Número estimado de estudantes a serem atendidos pela monitoria

4.1 - Atendimento da Monitoria
1- Atividades de planejamento teórico-prático e estudo individual (8 horas/semana)

2 -Atendimento aos estudantes (12 horas/semana)

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta- Sábado

'eþ
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feira

OBSERVAçOES:

Entregar a versão final ao responsável no Departamento de Áreas Acadêmicas pela monitoria e que

deverá criar uma pasta própriapamcontrole interno (IFG) e externo (TCU).

Data:

Assinatura do Monitor:

Assinatura do Orientador:

49.
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ANEXO III - RELÄTÓNTO MENSAL DE MONITORIA

r - TDENTIFTCAÇÃO DO MONITOR

í:li:ì'i)ili;l hl5?tt1,¡lO,FlÐERA!

NOME

NON,IE DO ORIENTADOR

PERIODO

DISCIPLINA

S/DEPARTAMENTO

II _ QUESTIONÁRIO

l

l

QUESrÃO RESPOSTA
Você participou de alguma atividade de

orienÍação em sala de aula com o professor?

Descreva quais atividades

. Quantos estudantes você atendeu por dia esse
mês, :m média?

Qual o dia da semana em que houve mais
procwa na monitoria?

Qual o horário em que houve mais procura na
monitoria?

A procura da monitoria se restringiu aos
períodos de avaliação?

I

Você precisoufazer uma exposição de algum
conte-ido para um grupo de estudantes?

ti
Quais os tópicos da matéria que os estudantes

veram mais dúvidas?

horário
Por algum motivo você não cumpriu seu
na monitoria ou saiu mais cedo?

.1. A falta foi justificada ao Departamento e
notificada com antecedência aos estudantes?

Observação

As;inatura do Monitor
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Data:

Assinatura do Orientador:

Data:

h
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LISTA DE ESTUDANTES ATENDIDOS MENSALMENTE NA MONITORIA

NOME

NOME DO ORIENTADOR

DISCPLINA

CIIMPUS/DEPARTAMENTO-

JW
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NOME

NOME DO ORIENTADOR

PE DO DE

ATENDIMENTO

DISCTPLINA

II - AVALIAÇAO DE DESEMPENHO DO MONITOR
Avaliar a monitoriao utilizando os seguintes conceitos:

t- Não Suficiente 2- Regular 3 - Bom 4 - ótimo 5 - Excelente

CONHECIMENTO Conhecimento demonstrado
CRI,{TIVIDADE Apresentação de ideias inovadoras.
INICI.4TIVA Procura de so luções de problemas, por iniqiatiyq própri4,
COOPERA o no sentido de contribuir

Envolvimento natural para o desenvolvimento das tarefas e
o conhecimento do Instituto.

ASSIDUIDADE Comparecimento nos dias estabelecidos e cumprimento das
horas

PONTUALIDADE Comparecimento na hora determinadapara o início dos

MtNtsTÉRto DA EDUCAçÃO
SEcRETAR|A DE EDUCAçÃO pROplsstoNAL E TECNOLóctCA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊI.¡CI,A E TECNOLOGIA DE GOIÁS

ANEXO IV. FICHA DAAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MONITORIA

r - TDENTTFTCAÇÃO DO MONITOR

I

I

l

l

l

RESPONSABILIDA
DE

Itrabalhos.
Uumprrmento das atribuições e deveres decomentes da

l

l
monitoria.

FLUENCIA
VERBAL Capacidade de se expressarjunto aos colegas

REL-4.CIONAMEN
TO

I

Facilidade e espontaneidade na relação com os colegas

ZELI) da

POSTTRA

DEDICAÇÃO Nível de envolvrmento nas atividades e responsabilidade
I

l

l

l

l

OBSERVAçÕns:

L palaggl!3sJarefas designadas.

FINAL

tw,
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de de20

Assinatura do Orientador da Monitoria

,.%
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r - TDENTTFTCAÇÃO DO MONTTOR

II - QUESTIONÁRIO

OME

OME DO ORIENTADOR

RARIO

DEATENDIMENTO

pou de quantas atividades de

em sala de aula com o

Você partici

Descreva atividades

estudantes você atendeu nosQuantos

meses, em média?

o dia da semana em que houveQual

na monitoria?

Segunda

Quinta

()
()

Terça ( )

Sexta( )

Quarta

Sábado

()
()

em que houve mais. Qual o hor¿irio

cura na monitoria?
Manhã Tarde Noite ( )() ()

monitoria se restringiu

períodos de avaliação?

10 A procura
Sim( ) Não ( )

algum conteúdo para um grupo de

I Você precisou fazer uma exposição

Sim( ) Não( )

três tópicos da matéria que os

tiveram mais dúvidas?

t2. Cite

ocorreram durante o13 Quantas faltas

da monitoria

4
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Observação

Assinatura do Monitor:

Data:

Assinatura do Orientador:

Data:

M
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rNsïTUTo FEDERAL DE EDUcAçÃo, clÊt¡clt E TEcNoLoctA DE eo¡Ás
rWl:TìflSFTDCRAL
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CPF NO:

D.I.

End.Residencial:_

CEP inscrito e selecionado pelo Edital

No Processo Seletivo de Monitores da disciplina

do

CoMPRoMETo-MEnoperíododevigênciadamonitoriad.,acumpriraSnorÏnaS

constar-tes do presente edital e responsabilizar-me pela execução das atividades designadas conforme plano de Trabalho.

Dados Adicionais:

Telefcnes de contato:

E- mail:

Local e Data:

Assinatura do Monitor


