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EDITAL Nº 03/2019 

PROCESSO DE ABERTURA DE VAGAS REMANESCENTES PARA 

MONITORIA 

 

A Direção Geral do IFRJ/Campus Nilópolis, comunica, pelo presente edital, que estarão 

abertas as inscrições para a seleção de monitores, para estudantes, regularmente matriculados no 

IFRJ-campus Nilópolis, para o exercício no semestre letivo de 2019.1, conforme as disposições 

contidas neste edital.  

 

1. Objetivo  

A Monitoria é entendida como instrumento que corrobora com o ensino, possibilitando 

vivência no mundo do trabalho e experiência no ambiente organizacional.  

 

2. Bolsas de Monitoria 

Para o exercício no semestre letivo de 2019.1, a Direção Geral do campus Nilópolis do IFRJ 

executará o pagamento de, no máximo, 05 (cinco) parcelas referentes à 03 (três) bolsas, sendo 

distribuídas de acordo com o Quadro 01: 

 

Quadro 01. Distribuição das Bolsas: 

 

CÓDIGO 

SETOR 
NÚMERO DE 

VAGAS 
NÍVEL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VALOR DA 

BOLSA 

ENS06 LABEM 2 GRADUAÇÃO 10H R$ 196,00 

ENS12 

CENTRAL ANALÍTICA II 

(RMN E 

INFRAVERMELHO) 

1 GRADUAÇÃO 20H 392,00 

 

TOTAL  03   
 

 

3. Pré-Requisitos 

Os candidatos à seleção deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) candidatos ao código ENS06 – Setor: LABEM: 

 Estar regularmente matriculado(a) a partir do quinto período do curso de Licenciatura em 

Matemática; 
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 Possuir domínio de ferramentas básicas da informática; 

 Possuir interesse pela área de ensino de matemática;  

 Não possuir outra modalidade de bolsa (CNPq, FAPERJ, IFRJ, PETROBRÁS ou de 

qualquer outra agência de fomento); 

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Não estar realizando estágio remunerado; 

 Possuir disponibilidade para dedicar-se às atividades; 

 

b) candidatos ao código ENS12 – Setor: CENTRAL ANALÍTICA II (RMN E INFRAVERMELHO): 

 Estar regularmente matriculado(a) a partir do terceiro período do curso de graduação; 

 Ter concluído e possuir aprovação na disciplina de Química Orgânica II; 

 Não possuir outra modalidade de bolsa (CNPq, FAPERJ, IFRJ, PETROBRÁS ou de 

qualquer outra agência de fomento); 

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Não estar realizando estágio remunerado; 

 Possuir disponibilidade para dedicar-se às atividades; 

 

 

4. Inscrições 

O(a) candidato(a) deverá fazer sua inscrição no Gabinete da Direção Geral (Sala A106), 

no período de 11 de março a 15 de março de 2019, das 11h às 19h, apresentando os seguintes  

documentos: 

 Ficha de inscrição preenchida (Anexo I deste Edital); 

 Original e cópia do RG; 

 Original e cópia do CPF; 

 Comprovante de matrícula; 

 Histórico escolar; 

 Currículo atualizado.  

 

5. Processo Seletivo 

O processo seletivo será realizado pelos responsáveis dos setores, adotando-se os 

seguintes critérios:  
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 análise do currículo; 

 análise do histórico escolar; 

 entrevista.  

Os selecionados para participar da entrevista serão comunicados, pelos responsáveis dos 

setores, por e-mail e/ou telefone informados na ficha de inscrição.  

 

6. Resultado 

O resultado final da seleção será divulgado nos murais e mídias sociais do campus Nilópolis, 

através da Assessoria de Comunicação do campus (AsCom - CNil), nas datas definidas no 

Cronograma deste Edital. 

Será excluído do processo seletivo o(a) candidato(a) que: 

a. Não cumprir com as condições deste edital; 

b. Não comprovar as declarações registradas no formulário; 

c. Perder os prazos estabelecidos pelas convocações; 

d. Prestar informações falsas no formulário. 

 

7. Cronograma 

 

 

8.  Informações Gerais  

8.1. Em caso de desistência e/ou não comparecimento a uma das etapas do processo seletivo, o 

candidato apto será desclassificado ou, caso tenha iniciado as atividades, desligado da monitoria 

sendo convocado o próximo da lista do resultado final.   

Evento Data 

Divulgação do edital 26/02/2019 

Inscrições 11/03 a 15/03/2019 

Divulgação dos selecionados para as entrevistas 19/03/2019 

Entrevistas 20/03 a 21/03/2019 

Divulgação do Resultado Parcial 22/03/2019 

Interposição de Recursos 25/03/2019, até às 19h 

Resultado da Análise dos Recursos 26/03/2019 

Divulgação do Resultado Final 26/03/2019, a partir das 18h 

Assinatura do Termo de Compromisso e início das atividades 

(local: sala A104 –Diretoria Adjunta de Administração, 

Planejamento e Finanças). 

 

27/03/2019 
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8.2. Não está previsto neste edital a concessão de outros auxílios de qualquer natureza, dentre os 

quais se incluem passagens, diárias, ajuda de custo, taxas bancárias etc; 

8.3. Os casos omissos, neste edital, serão resolvidos pela Diretoria Geral do campus Nilópolis; 

 

 

Nilópolis, 26 de fevereiro de 2019. 
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Anexo 1 - Formulário de Inscrição 

DADOS DO ALUNO 

CÓDIGO DO SETOR PARA O QUAL ESTÁ SE CANDIDATANDO:  

Nome Completo: 

Curso:                                                                                 Matrícula: 

Endereço:                                                               

Bairro: Cidade: 

Telefone (fixo):  (     )      Telefone celular: (     ) 

e-mail: 

Período que está cursando: 

Observações (caso julgue necessário): 

Disponibilidade de horário possível para atendimento (escreva os horários disponíveis): 

 

Já é ou foi monitor em algum setor/laboratório? _________  Qual? ________________________ 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado  

Manhã        

Tarde        

Noite       

Está concorrendo a outra bolsa de monitoria? ___________________________ 

Quais? __________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1 – Os candidatos que estejam concorrendo para mais de um setor terão que apresentar uma 
ficha de inscrição mais os documentos comprobatórios solicitados no item 4, deste Edital, para 
cada setor. 

 

Nilópolis, _____/ _____/ ______ 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 


