
Edital nº 08/2012 -  BOLSA DE MONITORIA 

O  DIRETOR  GERAL do  INSTITUTO  FEDERAL  FLUMINENSE  campus 

CAMPOS-GUARUS, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Portaria MEC n° 

158 de 30/03/2009,  publicada no D.O.U.  de 1º/04/2009 e a Portaria  MEC n°  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 estarão abertas inscrições para Bolsa de Monitoria, no período de 09 de maio de 

2012 a 11 de maio de 2012, para preenchimento das vagas disponíveis.

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

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 para facilitar a aprendizagem;

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

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

TÍTULO II: DOS CANDIDATOS

Poderão candidatar-se a Bolsa de Monitoria, alunos regularmente matriculados no IF 

Fluminense que atendam aos requisitos a seguir: 

a) estejam regularmente matriculados nos Cursos Superiores do IF  Fluminense,  a 

partir do 2º período;

b) não apresentam dependência em qualquer componente curricular;

c) possuam  disponibilidade  real  de  horário,  conforme  necessidade  do  campus 

Campos-Guarus do IFF e mais especificamente da coordenação responsável;

d) não participam de nenhum outro programa de bolsa oferecido pelo IF Fluminense.



TÍTULO III: DA OFERTA DE VAGAS

As vagas oferecidas estão distribuídas da seguinte forma:

Cursos de atuação Pré – requisito Setor/  Coordenação/  Projeto 
de atuação

Número  de 
vagas

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos o 3º período da 
Licenciatura  em 
Ciências da Natureza

Aulas de Química no campus 
Campos-Guarus

4

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos o 3º período da 
Licenciatura  em 
Ciências da Natureza

Aulas  de  Física  no  campus 
Campos-Guarus

1

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos  o  3º  período 
em  Tecnologia  em 
Análise  e 
Desenvolvimento  de 
Sistemas ou Sistemas 
de Informação

Aulas  de  Informática  no 
campus Campos-Guarus

1

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos o 3º período da 
Licenciatura  em 
Matemática

Aulas  de  Matemática  no 
campus Campos-Guarus

3

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos o 3º período da 
Licenciatura  em 
Ciências da Natureza

Aulas de Biologia no campus 
Campos-Guarus

1

Cursos  Técnicos  Integrado ao 
Ensino  Médio,  Cursos 
Técnicos  Subsequente  de 
Farmácia  e  Enfermagem, 
Superior em Engenharia.  

Estar  cursando  pelo 
menos o 3º período da 
Licenciatura  em 
Geografia

Aulas  no  campus  Campos-
Guarus

1

TÍTULO IV: DOS CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS

4.1-  Entrevista  com as  respectivas  Coordenações  do  Curso  para  avaliar  o  perfil  dos 

candidatos participantes;

4.2- Os candidatos serão classificados de acordo com o número de vagas previstas por 

curso e considerando-se a avaliação das respectivas Coordenações;

4.3- O coeficiente de Rendimento escolar obtido pelos alunos no semestre anterior ao 



atual, a disponibilidade para atendimento aos horários, bem como o perfil desejado para o 

desempenho das atividades previstas serão objeto de avaliação, entendendo-se como 

coeficiente de rendimento escolar, a média global das disciplinas cursadas no semestre 

anterior;

4.4- Alunos que não tenham vínculo empregatício de qualquer natureza.

4.5-  Em caso  de  empate,  a  prioridade  será  para  os  alunos  que  tenham experiência 

anterior como monitores do IF Fluminense.

Parágrafo único:  os candidatos classificados, porém, fora do quantitativo de vagas do 

campus Campos-Guarus, poderão ser aproveitados em outros  campi do IF Fluminense, 

desde que demanda e o  perfil  do  candidato  selecionado atenda as  necessidades do 

campus.

TÍTULO V: DAS INSCRIÇÕES

A inscrição  será  feita  pelo  candidato  mediante  o  preenchimento  de  formulário 

próprio  e  entrega  do  Histórico  Escolar  do  semestre  anterior  ao  atual,  em  envelope 

lacrado.

LOCAL: IFF campus Campos-Guarus no Gabinete da Direção

PERÍODO: 09/05/2012 a 11/05/2012  

HORÁRIO:

Manhã 10h às 12h
Tarde 13h às 17h
 

TÍTULO VI: DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas nos dias 15/05 (manhã e tarde) e 16/05 (manhã) 

conforme cronograma e horário estabelecido pelas coordenações de curso.

Parágrafo único:  o cronograma das entrevistas será divulgado no quadro de avisos do 

IFF  campus Campos-Guarus.  O  candidato  que  não  comparecer  no  dia  e  horário 

determinados, estará automaticamente eliminado.

TÍTULO VII- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A relação dos selecionados por curso será divulgada no quadro de aviso do IFF 

campus Campos-Guarus, no dia 18 de maio de 2012, a partir das 17h. 

TÍTULO VIII: DA DURAÇÃO DA BOLSA DE MONITORIA

O valor mensal da bolsa de monitoria será de R$ 435,40 (quatrocentos e trinta e  

cinco reais e cinquenta centavos) por um prazo de 01 (um) semestre letivo, a contar de 

21/05/2012, podendo este prazo ser reduzido ou prorrogado por igual período, levando-se 



em conta  os  aspectos  pertinentes  às  atividades propostas  pelas  áreas,  tais  como as 

relações interpessoais, a assiduidade e pontualidade e o bom desempenho do bolsista.

TÍTULO IX: DA INTERRUPÇÃO DA BOLSA

Havendo interrupção por desistência do monitor, este deverá encaminhar carta à 

Coordenação, especificando o motivo. 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 edital.

TÍTULO X: DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

A carga horária semanal de cada monitor será de 20 (vinte) horas, das quais 12h 

são destinadas a aulas (dependência, reforço, plantões de dúvidas, entre outros), 2h de 

reunião com o professor orientador e o restante de planejamento e elaboração de material  

de apoio para as atividades.

TÍTULO XI: DISPOSIÇÕES FINAIS

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelos  Diretores  de  Departamento  e 

Coordenadores dos Cursos envolvidos, com o apoio da Diretoria de Ensino.

Campos dos Goytacazes (RJ), 08 de maio de 2012.

Christiano Carvalho Leal

Diretor Geral do campus Campos-Guarus


