
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CAMPOS-GUARUS

Edital nº 010/2014 - BOLSA DE MONITORIA

A DIRETORA GERAL do INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE campus
CAMPOS GUARUS, no uso das atribuições legais que lhe conferem a
Portaria IFF nº 680 de 17/07/2012, publicada no D.O.U. de 18/07/2012 e
a  Portaria  MEC  nº  429  de  20/08/2009,  publicada  no  D.O.U.  de
21/08/2009,  Seção  1,  páginas  15  a  17,  que  aprovou  o  Estatuto  do
Instituto Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia  Fluminense,  torna
público  que  estão  abertas  as  inscrições  para  Bolsa  de  Monitoria,  no
período de 11/09/2014 a 24/09/2014.

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 1º - O objetivo da monitoria é proporcionar ao aluno a oportunidade
de  manter  atualizados  os  conhecimentos  adquiridos  no  curso.  Desta
forma, entre suas atribuições, destacam-se:
a) apoiar  outros  estudantes  da  Instituição,  através  de  plantões  de

atendimento e aulas de reforço que possam contribuir  e facilitar  a
aprendizagem dos mesmos;

b) dar suporte, auxiliar e promover os projetos das  Coordenações de
Área e do Departamento de Ensino do campus Campos-Guarus
que tenham como objetivo reduzir os índices de repetência e evasão
escolar, bem como os projetos extracurriculares com os estudantes a
fim de aprimorar a dinâmica de ensino;

c) ministrar  aulas na perspectiva de formação inicial e continuada do
trabalhador;

d) atuar em projetos pedagógicos da Instituição condizentes com sua
formação.

TÍTULO II: DOS CANDIDATOS

Art.  2º -  Poderão  candidatar-se  a  Bolsa  de  Monitoria,  alunos
regularmente  matriculados  no  IFFluminense que  atendam  aos
requisitos a seguir:
a) estejam  regularmente  matriculados e  frequentes nos  cursos
superiores do IFFluminense;



b) possuam disponibilidade  real de horário, conforme necessidade do
campus Campos-Guarus do  IFFluminense e, mais especificamente,
da Coordenação Acadêmica;
d) não participem de nenhum outro programa de bolsas oferecido pelo
IFFluminense.

TÍTULO III: DA OFERTA DE VAGAS

Art. 3º - Serão 12 (oito) vagas distribuídas da seguinte forma:

CURSOS DE ATUAÇÃO PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA DE ATUAÇÃO Nº DE
VAGAS

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período da
Licenciatura em

Ciências da
Natureza ou o 4º

período de
Engenharia
Ambiental.

Química 2

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 4º

período da
Licenciatura em

Ciências da
Natureza ou o 4º

período de
Engenharia
Ambiental.

Física 2

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 5º

período da
Licenciatura em

Ciências da
Natureza ou o 4º

período de
Engenharia
Ambiental.

Física/Eletricidade 1



Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período da
Licenciatura em

Matemática ou o 4º
período de
Engenharia
Ambiental.

Matemática/Cálculo 2

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período da
Licenciatura em

Geografia.

Geografia/Geologia Geral 1

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período da
Licenciatura em

Letras.

Língua
Portuguesa/Literatura 2

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período de
Tecnologia em

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas ou

Sistemas de
Informação.

Informática, Linguagem
de Programação e Redes.

1

Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino
Médio (Eletrônica e
Meio Ambiente) e
Cursos Técnicos
Subsequentes
(Enfermagem,

Estar cursando,
pelo menos, o 3º

período de
Tecnólogo em
Sistemas de

Telecomunicações
ou Engenharia de

Eletrônica Analógica e
Eletrônica Digital.

1



Eletromecânica,
Farmácia e Meio

Ambiente).

Controle e
Automação.

TÍTULO IV: DAS INSCRIÇÕES

Art.  4º  - As  inscrições  deverão  ser  realizadas  pelos  candidatos,  no
protocolo  geral  do  IFF  campus  Campos-Guarus,  no  período  de
11/09/2014 a 24/09/2014 entre 8 horas e 20 horas, mediante entrega
de envelope lacrado contendo: 

a) formulário de inscrição preenchido (Anexo I);
b) currículo, com documentação comprobatória;
c) cópia do RG e CPF;
d) histórico escolar do semestre anterior ao atual (disponível em

acadêmico.iff.edu.br).
§ Único.: É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos
documentos  conforme  estabelecido  neste  Edital,  não  cabendo  ao
atendente  do  Protocolo  Geral do  campus conferir  nem  lacrar  o
envelope.

TÍTULO V: DA ESTRUTURA DA SELEÇÃO
Art. 5º - O processo seletivo será realizado em 03 (três) etapas:
I – 1ª etapa: Eliminatória – Conferência da documentação solicitada no
Art. 4º;
II – 2ª etapa: Classificatória – Análises dos objetos de avaliação do Art.
6º;
III – 3ª etapa: Classificatória – Entrevista individual com os candidatos
classificados na 2ª etapa.
§ Único.:  A não apresentação da documentação  indicada no  Art.  4,
eliminará o candidato da seleção. 
Art. 6º - 2ª etapa (classificatória) – Serão objetos de avaliação nesta
etapa:
a) O Coeficiente de Rendimento (CR) Escolar obtido pelo candidato no

semestre  anterior  ao  atual,  entendendo-se  como  coeficiente  de
rendimento  escolar  a  média  global  das  disciplinas  cursadas  no
semestre anterior;

b) A  disponibilidade  para  atendimento  aos  horários  em  que  haja
demanda, previamente estabelecida pela Coordenação Acadêmica;

c) Após  a  avaliação  dos  objetos  acima  será  publicado,  no  portal  do
IFFluminense, a relação dos classificados para a entrevista.

Art.  7º  -  3ª  etapa  (classificatória):  Nesta  etapa  serão  realizadas
entrevistas para avaliar o perfil dos candidatos. 



TÍTULO VI: DAS ENTREVISTAS

Art. 8ª – A listagem de candidatos aprovados para a entrevista assim
como  a  hora  e  o  local  da  mesma  será  divulgado  no  Portal  do
IFFluminense, no endereço www.iff.edu.br, no dia  26 de setembro
de 2014 a partir das 15 horas. As entrevistas serão realizadas nos dias
29 e 30 de setembro, conforme o cronograma e horário estabelecido
pela Coordenação Acadêmica. 
§  Único.:  O  candidato  que  não  comparecer  no  dia  e  horário
determinados estará, automaticamente, eliminado.

TÍTULO VII: DA BOLSA MONITORIA, CARGA HORÁRIA E SUA
DURAÇÃO

Art.  9º  -  O  valor  mensal  da  Bolsa  Monitoria  será  de  R$  400,00
(quatrocentos reais) pelo prazo de 01 (um) semestre letivo, a contar a
partir da data de início das atividades.
Art. 10 – A carga horária semanal de cada monitor será de  20 (vinte)
horas distribuídas da seguinte maneira:
a) 12 (doze) horas são destinadas a aulas (plantões de dúvidas, reforço,

dependência, entre outros);
b) 2 (duas) horas de reunião com o professor orientador;
c) 6 (seis)  horas de planejamento e elaboração de material  de apoio

para as atividades.
§ Único.:  as horas destinadas as aulas respeitarão o limite de  3 (três)
horas mínimas no mesmo dia e no máximo de 5 (horas). Sendo assim o
monitor,  obrigatoriamente, terá que comparecer em 3 (três) dias no
campus Campos-Guarus. 
Art.  11 –  O  período  de  duração  da  bolsa  poderá  ser  reduzido  ou
prorrogado,  por  igual  período,  levando-se  em  conta  os  aspectos
pertinentes  às  atividades  propostas  pelas  áreas,  bem  como  o
cumprimento do Termo de Compromisso de Monitoria.

TÍTULO VIII: DOS CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS

Art. 12 – Alunos aprovados no processo de seleção descrito no título V;
Art.  13 –  Alunos  que  não  tenham vínculo  empregatício  de  qualquer
natureza.
§ Único.:  Os candidatos  classificados,  porém, fora do quantitativo de
vagas  do  campus  Campos-Guarus,  poderão  ser  aproveitados  em
outros  campi  do  IFFluminense,  desde  que  a  demanda  e  o  perfil  do
candidato selecionado atenda às necessidades do campus.

TÍTULO IX: DOS CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS

http://www.iff.edu.br/


Art. 14 – Após a convocação oficial,  o candidato contemplado com a
Bolsa Monitoria assinará o  Termo de Compromisso de Monitoria
que regulamentará atividades, direitos, deveres e as regras, dentre as
quais,  a  assiduidade,  pontualidade,  decoro  acadêmico  e  relações
interpessoais.

TÍTULO X: DA INTERRUPÇÃO DA BOLSA

Art. 15 – Havendo interrupção por desistência do monitor, este deverá
encaminhar  carta  à  Coordenação  Acadêmica,  especificando  o  motivo
com  antecedência  mínima  de  cada  30  dias.  Para  nova  convocação,
deverá ser observada a ordem de classificação inicial de cada curso e o
novo convocado deverá cumprir o período restante da bolsa, conforme o
Edital.  

TÍTULO XI: DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DA CONVOCAÇÃO E
CRONOGRAMA GERAL

Art.  16  –  A  classificação  final  dos  candidatos  e  convocação  será
divulgada no Portal  do IFF, no endereço  www.iff.edu.br,  no dia  02 de
outubro de 2014 a partir das 16 horas. 
Art. 17 – O início das atividades está previsto para  6 de outubro de
2014 e  dar-se-á  após  a  assinatura  do  Termo de Compromisso  de
Monitoria.
Art. 18 – O cronograma, em síntese, respeitará a seguinte programação:

AÇÕES PERÍODO LOCAL
Publicação do Edital 11 de setembro de 2014 Portal do IFF

Realização das
Inscrições

De 11 a 24 de setembro de
2014

Das 8 às 20 horas

Protocolo Geral do
IFF campus

Campos-Guarus
Resultado da 1ª

etapa e Convocação
para Entrevista

26 de setembro de 2014 
a partir das 15 horas

Portal do IFF

Entrevistas 29 e 30 de setembro de
2014

Em local indicado
previamente pela

Coordenação
Acadêmica do

campus Campos-
Guarus

Divulgação do
Resultado Final e

Convocação

02 de outubro de 2014 
a partir das 16 horas

Portal do IFF

Assinatura do
Termo de

Compromisso de
Monitoria

Entre 02 de setembro e 07
de outubro de 2014

Coordenação
Acadêmica do

campus Campos-
Guarus (Sala A – 08)

http://www.iff.edu.br/


Início das
Atividades

6 de outubro de 2014 Salas indicadas
pela Coordenação

Acadêmica

TÍTULO XII: DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  19 -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Coordenação
Acadêmica e Coordenações de Área com o apoio da Diretoria de Ensino.

Campos dos Goytacazes (RJ), 11 de setembro de 2014.

Christiane Menezes Rodrigues
Diretora Geral do campus Campos-Guarus

IFFluminense



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE MONITORIA

Dados Pessoais

Nome:
Endereço:
Bairro:                                                                         CEP:
Telefone Residencial:                                              Celular:
Número da Matrícula no IFF:
Email:
CPF:                                                                         
Identidade:
Data de nascimento:
Curso no qual estuda e disciplina pretendida:
Período que está cursando:
Banco:                                  Agência:                    Conta
Corrente:

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

Turno
Segunda-

feira
Terça-
feira

Quarta-
feira

Quinta-
feira

Sexta-
feira

Manhã      

Tarde      

Noite      

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que não participo de nenhum
outro programa de bolsa oferecido pelo IFFluminense.



Assinatura

Campos dos Goytacazes/RJ, ____ de setembro de 2014.


