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Seleção de monitores 

8ª Semana Interatividade em Ação 

 IFRJ Campus São Gonçalo  

 

LISTAGEM DE ALUNOS SELECIONADOS: 

 

1. Náila Andrade de Abreu  

2. Gabriel Coutinho Muniz  

3. Jorge Filipe Gomes Duarte 

4. Géssyca Lopes de Abreu 

5. Pedro Fernandes De Oliveira 

6. Maryana Rodrigues Oliveira 

7. Kauan da Silva Vital 

8. Maria Eduarda de Araújo Santos 

9. Ingrid Lara Reis Figueredo 

 

1. Dos critérios de seleção: 

Os critérios de seleção utilizados foram descritos no formulário de inscrição para a 

seleção de monitoria divulgado, disponível em: https://forms.gle/NjogUd91uJzGbcqg7 

“Serão preenchidas 09 vagas de monitoria. O critério utilizado para a seleção dos bolsistas 

é baseado no tempo de permanência do estudante na instituição. Será dada preferência 

aos alunos dos períodos finais, considerando a experiência com os eventos acadêmicos.”  

Obs.¹: Além do tempo de permanência na instituição, o critério utilizado para desempate 

na seleção foi a ordem de inscrição. 

2. Dos pré-requisitos e atribuições dos monitores selecionados: 

a) É preciso ser aluno regularmente matriculado no IFRJ - campus São Gonçalo. 

b) Concordar com as atividades a serem desenvolvidas durante a Semana 

Acadêmica, com a carga horária estabelecida (6h por dia durante 5 dias) e o 

valor disponibilizado pela bolsa de monitoria (R$200,00). 

https://forms.gle/NjogUd91uJzGbcqg7
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c) Estar presente nos dias do evento, pontualmente no turno acordado, para a 

realização das atividades. 

d) Prestar informações à Coordenação de Extensão de todas as atividades 

realizadas durante a monitoria. 

e) O monitor deverá apresentar o recibo de pagamento da bolsa, devidamente 

assinado, à Coordenação de Extensão. 

ATENÇÃO: Os discentes selecionados serão convocados por e-mail para comparecerem 

à reunião de organização e divisão de tarefas, que ocorrerá de modo remoto, no dia 29 de 

setembro de 2021, às 15:00h. 

São Gonçalo, 27 de setembro de 2021. 

 

Gleyce Figueiredo de Lima 

Direção de Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil 


