
   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES(AS) DE ENSINO

(XXº SEMESTRE DE) 20XX

CURSO(S) DE: _____________________________

A Direção  Geral  do  Campus _____________ e  a(s)  Coordenação(ões)  do(s)  Curso(s)  de 

______________  fazem  saber  aos(às)  estudantes  interessados(as)  que  estarão  abertas  as 

inscrições para seleção de monitores, de acordo com  este edital e o disposto na Resolução Nº 

08 , de 30 de março de 2016 do Conselho Superior, que regulamenta a monitoria de ensino 

nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação.

1 . Das inscrições:

1.1 - Período de inscrição: data e horário

1.2 - Local de inscrição: ________________________________. 

1.3 – Candidato(a) a monitor(a) deve:

1.3.1  ser estudante com matrícula e frequência regular em curso Técnico de Nível Médio ou 

de Graduação no IF Baiano;

1.3.2. ter obtido aprovação no componente curricular (coeficiente acadêmico igual ou superior 

a sete) no qual pleiteia a monitoria de ensino, no caso de estudantes de curso de graduação;

1.3.3. ter obtido aprovação no componente curricular (coeficiente acadêmico igual ou superior 

a seis) no qual pleiteia a monitoria de ensino, no caso de estudantes de curso Técnico de Nível 

Médio;

1.3.4. ter disponibilidade de …...horas semanais para atender as atividades de monitoria;



1.3.5. não estar usufruindo de outro tipo de bolsa, exceto aquelas de caráter assistencial.

1.4 – Documentos exigidos para inscrição:

A – Comprovante de matrícula atualizado.

B – Histórico Escolar, comprovando ter concluído com aproveitamento a disciplina para a 

qual irá se inscrever.

C – Ficha de inscrição preenchida (Anexo I).

1.4.1. Somente será aceita a inscrição para monitoria em uma única disciplina.

1.4.2.  Para que o(a)  estudante  efetue  a  inscrição  deve realizar  a  entrega  dos  documentos 

exigidos na _______ (LOCAL) , no dia XX de XXXX de XXXX às XX:XX .

2. Das vagas:

A tabela  abaixo apresenta  o número  de vagas  de monitoria  existentes  para  as  disciplinas 

oferecidas pelo Curso de ______________________________________. 

COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO VAGAS

 

3. Da seleção:

3.1.  O  processo  seletivo  será  dirigido  pela  Coordenação  do  Curso  de 

_____________________.

3.2. A seleção dos candidatos para o preenchimento das vagas apresentadas na tabela acima 

será realizada, considerando-se os seguintes critérios:

(Apresentar os critérios de seleção).

4. Da divulgação dos resultados

4.1. Os resultados da Seleção de Monitores para o Xº semestre de 20XX, serão  divulgados 

pela Direção Geral no dia ____________ em locais acessíveis aos(às) estudantes.

4.2. Caberá ao(à)  candidato(a) selecionado a responsabilidade de apresentar-se,  até o dia 

________ na  Coordenação  do  Curso  de  ____________,  para  preencher  a  ficha  de 



cadastramento de monitor selecionado (Anexo II) para o exercício da monitoria e entrega 

dos demais documentos.

5. Dos Recursos

(Apresentar  os  critérios  para  a  submissão,  análise,  posicionamento  e  resultado  dos  

Recursos, no âmbito do Campus).

5. Da admissão. 

5.1. A  admissão  no  Programa  de  Monitoria  obedecerá  à  ordem  de  classificação  dos 

candidatos, de acordo com as vagas existentes.

5.2. No período de XXX  a XXX, das XX:XXhs às XX:XXhs o(a) estudante selecionado(a) 

para exercer a função de monitor(a) deverá entregar na Diretoria Acadêmica,  os seguintes 

documentos:

I - Ficha de Cadastramento do(a) Monitor(a) (Anexo II), informando endereço, 

telefone, e-mail e dados bancários;
II - Termo de Compromisso do(a) Monitor(a) (Anexo III), devidamente assinado 

pelo discente e pelo docente orientador; 
III - Cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de conta bancária. 

5.2.1. O  não  cumprimento  do  prazo  para  entrega  da  documentação,  implicará  na 

desclassificação do(a) candidato(a).

6. Das Bolsas de monitoria

6.1. Para  a  Coordenação  do  Curso  de  __________________________  serão  destinadas 

________ bolsas de monitoria no valor de  XXXX R$ (reais) cada, que serão distribuídas 

conforme os critérios abaixo discriminados:

          

(Especificar os critérios).

7. Das Disposições Gerais 



7.1.  O  exercício  da  monitoria  (remunerada  e  não-remunerada)  não  implica  em  vínculo 

empregatício com a Instituição.

7.2. É vedado o exercício simultâneo da monitoria em mais de uma disciplina.

7.3. O ato de inscrição para este processo seletivo de monitores(as) obriga o(a) candidato(a), a 

observar as normas contidas neste edital e na Resolução Nº 08 , de 30 de março de 2016 do 

CONSUP. 

7.5. O(a) candidato(a) que, para inscrever-se no processo seletivo, apresentar informações ou 

documentação falsa e não atender as normas estipuladas neste edital,  não será admitido(a) 

como monitor(a), mesmo que tenha sido aprovado(a).

7.6. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Diretoria  Acadêmica,  mediante  proposta  da 

Coordenação de Curso.

Data e assinatura do Diretor(a) Geral do Campus _______



ANEXO I

   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

FICHA DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE 

MONITORIA DE ENSINO
EDITAL Nº 

NOME COMPLETO:

Nº. MATRÍCULA: CPF: IDENTIDADE: PERÍODO:

DATA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: GÊNERO:
(  ) Masculino (  ) Feminino

ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.):

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF:

E-MAIL:

TELEFONE RESIDENCIAL: CELULAR:

CONTEÚDO/UNIDADE CURRICULAR OBJETO – (conforme consta no edital):

DECLARAÇÃO

Declaro que aceito o sistema e os critérios adotados no presente Edital e na Resolução/CONSUP Nº 
08, de 30 de março de 2016.

(cidade), ____ de _______de ________. 

_____________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

PARA USO DA SECRETERIA

(  )Inscrição deferida               (  )Inscrição indeferida

Observação:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



ANEXO II

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

FICHA DE CADASTRAMENTO DO(A) MONITOR(A) 
EDITAL DE SELEÇÃO _____/_____ 

NOME COMPLETO:
Nº. MATRÍCULA: CPF: RG:
DATA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: GÊNERO:

(  ) Masculino (  ) Feminino
ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.):

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF:
E-MAIL:
TELEFONE RESIDENCIAL: CELULAR:
CONTEÚDO/UNIDADE CURRICULAR OBJETO – (conforme consta no edital):
PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A):
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DECLARAÇÃO

Declaro  que  aceito  o  sistema  e  os  critérios  adotados  no  Edital  Nº_____  e  na 
Resolução/CONSUP Nº 08, de 30 de março de 2016.

(cidade), ____ de _______de ________. 

_____________________________________________
ASSINATURA DO(A) MONITOR(A)



ANEXO III  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ......................................................................................................................................................, RG 
nº.................................................................,  CPF  nº......................................................,  matrícula 
nº  .................................................,  firmo  perante  ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  
Tecnologia  Baiano,  o  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE 
MONITORIA  ........................................................  (Remunerada  /  Voluntária)  no  componente 
curricular  “..................................................................................................................................” 
do..................................................(Curso),  sob  supervisão  do(a) 
Professor(a)  .........................................................................................................................................., 
Campus  …......................................................................,  que  reger-se-á  pela  observância  ao 
cumprimento das exigência estabelecidas na Resolução/CONSUP Nº 08 , de 30 de março de 2016, e 
no Edital Nº ….  de Monitoria de Ensino. 

........................................../.........../............/.............. (Local / data) 

_____________________________________________
Professor(a) Supervisor(a) da Monitoria 

____________________________________________
Monitor(a)



ANEXO IV
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

Conteúdo/Disciplina 
Objeto

Quantidade 
de bolsas 

remuneradas
Local das Provas

Nota e aprovação 
exigida

para inscrição



ANEXO V
   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS _______________

CRONOGRAMA

ETAPA DATA HORÁRIO

Divulgação do Edital

Período de inscrição

Homologação das inscrições

Apresentação  de  Recursos  quanto  a 
homologação

Seleção 

Divulgação de Resultados

Submissão de Recursos

Divulgação do resultado dos recursos

Divulgação do Resultado Final

Matrícula dos(as) monitores(as)

Início das atividades de monitoria

Entrega do relatório final

Encerramento da monitoria
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	(XXº SEMESTRE DE) 20XX

