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EDITAL N.º 03/2020 – IFES CAMPUS MONTANHA, DE 06 DE MARÇO DE 2020. 
 

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM 
ADMINISTRAÇÃO E AGROPECUÁRIA INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO - IFES CAMPUS 

MONTANHA 
 
 

A Coordenação Geral de Ensino, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão               
abertas as inscrições para a seleção de 5 vagas de monitores voluntários, mediante normas e               
condições contidas neste Edital. 
 
O monitor deve transmitir aos alunos conceitos básicos da disciplina para o qual fora              
selecionado, bem como auxiliá-los no estudo dos conteúdos estudados no decorrer do período             
letivo, buscando se manter atualizado para ser ponto de apoio aos colegas discentes. 
 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
DOS PARTICIPANTES  

 
1. A seleção será aberta a alunos regularmente matriculados nos cursos Técnicos em             
Administração e Agropecuária Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação,            
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES - Campus Montanha. 

1.1 Para se inscrever, o aluno deverá estar acima da média na disciplina para a qual                
concorre (60% de aproveitamento). 
1.2 O(A) candidato(a) não pode estar cumprindo dependência em quaisquer disciplinas. 
1.3 O(A) candidato(a) não pode ter sofrido sanções aplicadas pelo Conselho de Ética             
Discente do Ifes por atos de indisciplina grave e/ou atos infracionais. 
 

CAPÍTULO II 
DAS NORMAS GERAIS 

 
2.1 A seleção para monitor voluntário constará das seguintes etapas: 

2.1.1 Inscrição preliminar, de caráter eliminatório, conforme critérios estabelecidos no          
Capítulo I, considerando as vagas disponibilizadas no Anexo I; 
2.1.2 Aula expositiva; 
2.1.3 Entrevista; 
2.1.4 Classificação Final. 



 
CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 09 de março de 2020 e 12 de março de 2020,                   
na sala do Registro Acadêmico, no horário de 07:00 às 12:30 horas. 
3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição totalmente              
preenchida (Anexo II) além de comparecer devidamente uniformizado e comprovar vínculo com            
o IFES. 
Parágrafo Único. Caso a ficha de inscrição esteja em desacordo, a inscrição será cancelada.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 

4.1 A aula expositiva e a entrevista estão previstas para os dias 16 a 20 de março de 2020, as                    
quais serão marcadas e terão o cronograma fixado em mural no Campus. 
4.2 O candidato deverá comparecer ao local da aula e da entrevista  no horário marcado. 
4.3 A aula expositiva consiste na avaliação de domínio dos conteúdos, clareza na exposição,              
capacidade de síntese, ordenação lógica do pensamento e apresentação de exemplos ou            
aplicações práticas. 
4.4. A entrevista tem a finalidade de verificar a compreensão do candidato sobre o papel do                
monitor e as condições de conciliar as atividades acadêmicas com as de monitoria. 
4.5  As entrevistas serão realizadas pela banca avaliadora ao término da aula expositiva. 
4.6 Caso o(a) candidato(a) não compareça a aula/entrevista no horário agendado, não haverá             
segunda oportunidade, visando garantir o cumprimento dos prazos desta seleção. 
 

CAPÍTULO V 
DO RESULTADO FINAL 

 
5.1 A nota máxima final será de 100 pontos, sendo 60 pontos para a aula expositiva e 40 para                   
a entrevista. 
5.2 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60              
pontos. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 

6.1 Os alunos selecionados como monitores serão responsáveis por auxiliar no ensino dos             
conteúdos referentes às disciplinas listadas no anexo I deste processo seletivo interno. 
6.2 É dever do monitor selecionado tratar a todos os membros da comunidade interna do               
Ifes com respeito e cordialidade, não sendo tolerável prática que venha a causar             
constrangimento entre os pares. 
6.3 O(a) monitor(a) selecionado deverá buscar orientações sobre o início das atividades com a              
CGAC, onde fará o cadastro como monitor e receberá as fichas para acompanhamento das              
atividades.  

 
CAPÍTULO VII 

DA COMISSÃO JULGADORA 



 
7.1 A Comissão Julgadora será formada pelos professores Taiele Pinheiro da Silva de Miranda              
Peçanha, Helaine do Amaral Motta, Juliano Pelição Molino, Isis Gabrielli Secato e Raquel             
Carletto de Oliveira. 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS RESULTADOS 
 

8.1 O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no mural do IFES – Campus                
Montanha no dia 24 de março de 2020. Este edital estará vigente até o final do período letivo                  
de 2020. 
 

 
Manoel Ramos de Moura Junior 
Coordenador Geral de Ensino 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE VAGAS DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
 

 
# Disciplina Carga Horária Semanal 

1 Artes 2,5 horas 

2 Contabilidade 2,5 horas 

3 Produção Animal 2,5 horas 

4 Literatura 2,5 horas 

5 NAPNE 2,5 horas 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 
 

 
Nome: ___________________________________________________________________________________  

Endereço:_________________________________________________________________________________ 

Telefone(s): 

______________________________E-mail:____________________________________________ 

Data Nascimento: ___________________________________________Sexo: (  ) M (  ) F  

Nº documento de identificação: _____________________ Órgão Emissor: _____________________________ 

CPF: _____________________________________________________________________________________ 

Curso:__________________________________Turma:____________________________________________ 

Vaga para a qual quer se inscrever: 

                    Monitoria Voluntária (   )  /         Monitoria Bolsista (   ) 

 

Declaro estar ciente de todas as normas que regem o Edital 03/2020 referentes a seleção de monitores. 

Todos os campos desta ficha de inscrição devem estar preenchidos, sob pena de indeferimento da candidatura,                
conforme item 3.2 deste Edital. 
 
 

Montanha, _____  de ____________________ de 2020. 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
________________________________________________________________________ 

 
(via do(a) candidato(a)) 

 
 

Recebemos do(a) aluno(a)_______________________________, no dia ___/___/_____, a inscrição para 
participar do Edital 03/2020 da Coordenação Geral de Ensino. 

 
 
 
_______/_______/___________ ____________________________________ 
                  Data           Assinatura do(a) responsável  

                  pelo atendimento 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 06/03/2020 Murais do Campus / Site do 
Campus Montanha 

Período de Inscrições 09/03/2020 a 12/03/2020 Coordenadoria de Registro 
Acadêmico (CRA) – 07:00h às 
12:30h 

Aulas expositivas e entrevistas 16/03/2020 a 20/03/2020 Salas de aula – a ser divulgado 
nos murais do Campus 

Resultado Final 24/03/2020 Murais do Campus  
 

 


