
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Campus Palmeira dos Índios
Departamento de Ensino Superior

EDITAL Nº 01/2018/DES – BOLSA DE MONITORIA

O Departamento de Ensino Superior do IFAL – Campus Palmeira dos Índios, torna
público o presente edital de seleção para bolsista de monitoria de Sistemas Elétricos e
Engenharia Civil. Os candidatos a bolsistas deverão estar regularmente matriculados.

O processo seletivo objetiva avaliar a disponibilidade para desenvolver atividades
inerentes ao curso, levando em conta o perfil do candidato, cujas atribuições são:
� Promover a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos professores, junto aos
alunos;
� Participar das atividades pedagógicas dos professores no curso;
� Participar das atividades de estudos e pesquisas do curso;
� Elaborar os relatórios parciais e o final;
� Promover encontros na instituição para discussões, resolução de atividades,
encaminhamentos que visam a solução de problemáticas;
� Participar do processo de execução e avaliação do plano de trabalho do projeto.

DOS REQUISITOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR

1) Ser aluno regularmente matriculado no curso de Sistemas Elétricos ou Engenharia Civil
do IFAL - Campus Palmeira dos Índios, desde que já tenha concluído a disciplina objeto da
seleção com média final igual ou superior a 7,00 (sete).
2) Não possuir matrícula em outra Instituição de Ensino;
3) Não possuir vínculo empregatício, nem ser beneficiário de outro tipo de bolsa do IFAL
ou de qualquer outra instituição;
4) Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e da monitoria;
5) Ter disponibilidade de no mínimo 15h semanais para monitoria;
6) Ter identidade com o trabalho e compromisso com a educação pública.
7) É vedado ao aluno que foi monitor por dois anos, consecutivos ou não, participar de
novo processo seletivo de monitoria em qualquer componente curricular (Art. 14 -
Regulamento da Monitoria - Portaria Nº1130/GR, de 17 de Maio de 2013).



DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1) Ficha de inscrição do processo seletivo;
2) Declaração de que não possui matrícula em outra instituição de ensino nem empregatício;
3) Histórico escolar parcial do curso.

DO PROCESSO SELETIVO

Os candidatos às vagas de monitoria serão selecionados por comissão constituída pela
Coordenação do curso e professores das disciplinas envolvidas.
A seleção deverá levar em conta:
I – O currículo do candidato (valor total 40 pontos), valorizando-se:
a) média geral das notas no conjunto de disciplinas cursadas com valor igual ou acima de
7,0; (20 pontos);
b) atividades realizadas de ensino, pesquisa e extensão; (1,0 ponto por cada atividade, até,
no máximo, 10 pontos);
c) participação em eventos acadêmicos. (1,0 ponto por cada participação, até, no
máximo,10 pontos).
II – Entrevista (60 pontos), em que se avaliará:
a) o interesse geral do candidato em relação à monitoria;
b) a identificação com o trabalho, compromisso e responsabilidade com a educação pública.
III – Prova (100 pontos).

DO CALENDÁRIO

Período de Inscrição.
� 23 a 27 de abril de 2018, das 8h às 17h, inscrições na sala das Coordenações de Ensino
Superior.

Data e Local da Prova e Entrevista.

� A lista com local e horário para provas e entrevista será divulgada no dia 25 de abril.



DA BOLSA

Serão concedidas 12 bolsas, distribuídas como mostra a tabela abaixo:

O valor da bolsa é de R$400,00 mensal.

Nº. DE
VAGAS DISCIPLINA

01 Introdução ao Cálculo e Cálculo I

01 Cálculo I

01 Cálculo II e III

01 Física

01 Desenho/CAD

01 Geometria Descritiva

01 Álgebra Linear

01 Topografia

01 Fenômenos de Transporte

03 Laboratórios de Sistemas Elétricos



DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

O período de concessão da bolsa acompanhará o período letivo em curso, não sendo
concedido bolsa no período de férias. A bolsa poderá ser cancelada pela equipe
coordenadora, mediante o não cumprimento das atribuições ou pelos próprios bolsistas por
motivos particulares.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Cursos Superiores, Coordenação
de Sistemas Elétricos e Coordenação de Engenharia Civil.

Emerson Ferreira de Araújo Lima
Departamento de Ensino Superior



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA-
IFAL- CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

NOME DO(A) ALUNO(A): ________________________________________________________

CURSO E PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO:________________________________________

DISCIPLINA ALVO: ______________________________________________________________

Anexar cópia do histórico parcial e Curriculum Lattes ou Vitae.

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

TELEFONE PARA CONTATO: _____________________________________________________

E-MAIL: _____________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______ CPF: _______._______._______-_____

IDENTIDADE: _________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________________

NOME DA MÃE: _________________________________________________________________

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: _________________________ AGÊNCIA:_____________________________

CONTA CORRENTE:_____________________ OU POUPANÇA __________________________

Declaro estar de acordo com as normas definidas no Edital Nº 01/2018/DES, me comprometendo a
cumprir a carga horária estabelecida e as atribuições da monitoria;

Palmeira dos Índios, ____ de ______________ de 2018.

______________________________________________

ASSINATURA DO ALUNO



DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE VÍNCULO ESTUDANTIL E EMPREGATÍCIO

EU____________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______ CPF: _______._______._______-_____

IDENTIDADE: _________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________________,

candidato a uma vaga como monitor na disciplina ______________________________________,

declaro não possuir matrícula em outra Instituição de Ensino nem vínculo empregatício.

Palmeira dos Índios, ____ de ______________ de 2018.

__________________________________________________

ASSINATURA DO ALUNO


