
SELEÇÃO DE MONITOR BOLSISTA PARA OS CURSOS DE
EDIFICAÇÕES E MINERAÇÃO – DISCIPLINA QUÍMICA

EDITAL N.º 01/2018 – CMA, DE 7 DE JUNHO DE 2018

A Coordenadoria de Meio Ambiente do Campus Nova Venécia, no uso de suas atribuições legais,
torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de 01 vaga de monitor (a) bolsista matutino
e formação de cadastro de reserva para atuação nos turnos matutino e vespertino, mediante normas e
condições contidas neste edital.

Os monitores devem transmitir aos alunos conceitos básicos de Química, bem como auxiliá-los
na aprendizagem dos conteúdos regulares estudados no decorrer do período letivo.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Atividade Data Local

Publicação do edital 07/06/2018 Murais

Inscrições 11 e 12 de junho de 2018 Apoio ao ensino

Divulgação dos inscritos 13/06/2018 Murais

Entrevista 14/06/2018 e 15/06/2018 Sala de monitoria

Classificação final 15/06/2018 Murais

REGULAMENTO

CAPÍTULO I

DOS PARTICIPANTES 

1. A seleção é aberta  a todos  os alunos do primeiro, segundo,  terceiro  e quarto anos regularmente
matriculados nos cursos  Integrados  de Edificações ou  Mineração do Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) - Campus Nova Venécia.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS

2. A seleção para Monitor Bolsista constará das seguintes etapas:

2.1 Inscrição Preliminar, de caráter eliminatório;

2.2 Nota obtida na disciplina de Química no ano letivo de 2017, de caráter classificatório e eliminatório; 

2.3 Entrevista com a Comissão Examinadora;

2.4 Classificação Final.

2.5 Em caso de empate será classificado o candidato de maior idade.



CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES

3. As inscrições serão feitas nos dias 11e 12 de junho de 2018 no Apoio ao Ensino;

3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a carteira de identidade ou certidão de nascimento
e boletim com a nota de Química do ano letivo de 2017, confirmando vínculo com o Ifes;

CAPÍTULO IV

DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR

4.1 A análise do histórico escolar objetivará identificar o desempenho escolar do aluno na disciplina de
Química, referente ao ano letivo de 2017.

CAPÍTULO V

DA ENTREVISTA

5.1 Somente serão classificados e farão entrevista as cinco maiores notas referente ao ano de 2017 por
turno.

5.2 A entrevista ocorrerá nos dias 14 de junho de 2018 às 13h30min para os candidatos a atuarem no
turno vespertino e 15 de junho de 2018 às 09h00min para os candidatos a atuarem no turno matutino, na
sala de monitoria e ocorrerá por ordem de chegada dos candidatos.

5.3 Consiste na solução e apresentação, no dia e hora marcados no item 5.2, de um problema proposto
pela banca examinadora no ato da inscrição do candidato. O tempo de apresentação do candidato é de no
máximo dez minutos.

5.4 A entrevista visa à demonstração, pelos candidatos, da profundidade de conhecimentos, uso adequado
dos termos técnicos, conteúdo dentro do tema, qualidade do material apresentado, segurança e domínio
do  assunto,  clareza  de  exposição,  capacidade  de  síntese,  ordenação  lógica  do  pensamento,
contextualização e esclarecimento de dúvidas.

5.5 Não será permitido o uso de data show.

CAPÍTULO VI

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1 De um total de 100 pontos, 50 pontos corresponderão desempenho escolar do aluno na disciplina de
Química, referente ao ano letivo de 2017 e 50 pontos à entrevista.

6.2 A classificação final será dada pela soma dos pontos obtidos pelo candidato no desempenho escolar e
entrevista.

CAPÍTULO VII

DO RESULTADO FINAL

7.1 O resultado final será divulgado no dia 15 de junho de 2018 nos murais do IFES Campus Nova
Venécia.

CAPÍTULO VIII

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR BOLSISTA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1  Construir  o  conhecimento junto ao colega atendido:  o aluno selecionado como monitor  será
responsável por compartilhar o aprendizado dos conteúdos referentes às disciplinas da área técnica do
curso de mineração em uma perspectiva construtivista, ou seja, o(a) estudante monitor(a) bolsista deve
oferecer (à)ao estudante em atendimento diferentes meios, estratégias e conexões de aprendizagem entre
os conhecimentos trazidos pela(o) estudante em atendimento e os conhecimentos da disciplina sob sua
monitoria.

8.2 Assinatura do Termo de compromisso: após a divulgação oficial de sua aprovação o(a) estudante



bolsista  deve  preencher  o  TERMO  DE  COMPROMISSO,  que será  entregue  por  servidor  da
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar (CAM).

8.3  Apresentação de dados bancários para recebimento do auxílio monitoria:  após assinatura do
TERMO  DE  COMPROMISSO  a(o)  estudante  aprovado(a)  deverá  providenciar  abertura  de  conta
bancária na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil em nome do próprio aluno (conta de qualquer
modalidade: corrente, poupança, caixa aqui. Só não será aceita conta-salário), através da qual, e apenas
por  esse  meio,  receberá  o auxílio  monitoria  mensalmente,  mediante a  apresentação da  FOLHA DE
PRESENÇA.

8.4 Entregar mensalmente a FOLHA DE PRESENÇA completa até o último dia ‘útil’:  a efetivação
do pagamento da bolsa mensal  de monitoria será proporcional  aos dias trabalhados e registrados na
FOLHA DE PRESENÇA, que deve ser preenchida completamente, aprovada, assinada e carimbada pelo
professor supervisor e entregue na CAM até o último dia ‘útil’ de cada mês. Exemplos: se o último dia do
mês cair num sábado, num domingo ou num feriado, a folha de presença preenchida de modo completo e
devidamente assinadas (pelo monitor e supervisor) e carimbada (pelo professor), deve ser entregue na
CAM na sexta anterior; se o último dia do mês cair num dia de semana (seg., ter., qua., qui., ou sexta), a

FOLHA DE PRESENÇA deve ser entregue a um servidor da CAM até o fim do expediente deste setor.
Uma fotocópia da folha de presença deve ser arquivada pelo estudante e arquivada sob orientação do
supervisor.  A não  entrega  da  folha  de  presença  preenchida  de  modo  completo  e/ou  no  prazo
estabelecido provoca o não-pagamento da bolsa no mês correspondente.

8.5  Entregar o RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS e o RELATÓRIO DE ATIVIDADES até o
último dia útil de cada mês: a(o) bolsista deverá preenchar o formulário com os nomes dos estudantes
atendidos e das matérias ensinadas na FOLHA DE ATENDIMENTOS e preencher o RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA MONITORIA sob orientação do professor supervisor e entregá-las ao mesmo até o
último dia útil do mês.

8.6  Cumprir carga horária de 15 horas semanais: a(o) bolsista deverá cumprir 15 horas semanais,
incluindo  a  carga  horária  de  3h  para  planejamento  das  atividades  de  monitoria.  Os  horários  das
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO JUNTO AOS COLEGAS ESTUDANTES serão pactuados junto ao
professor supervisor e devem se dar em dias, horários e salas específicos, pré-divulgados e afixados em
quadro visível em folha A4 impressa nos murais e na porta da sala utilizada para monitoria, mantendo
uma cópia dessa tabela com o docente. As ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO SEMANAIS, também
combinados com o supervisor, também serão inclusas nesse quadro detalhado.

8.7 O atendimento de monitoria será realizado no contraturno do aluno classificado.

8.8 Remuneração: Até R$ 300,00 (Trezentos reais) mensais, de acordo com as horas trabalhadas.

Parágrafo único. As atribuições pedagógicas e de conteúdo do monitor serão melhor esclarecidas juntos
ao professor-supervisor e as atribuições para efetivação do pagamento da monitoria juntamente à CAM.

CAPÍTULO IX

DA SELEÇÃO

9.1 A seleção será realizada por professores de Química do IFES campus Nova Venécia.

9.2 A seleção terá validade de 01 ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser
prorrogada por mais um ano, a critério da Instituição.

__________________________

Profª. Rogério Danieletto Teixeira

Coordenador Coordenador da coordenadoria de Meio Ambiente

 Nova Venécia, 06 de junho de 2018.


