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EDITAL 01/2018 

PROJETO DE EXTENSÃO DE ROBÓTICA 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PROJETO DE 

EXTENSÃO DE ROBÓTICA 

A Direção Geral e Coordenação do curso de Extensão em Robótica tornam pública a 

seleção de dois bolsistas para desenvolverem atividades associadas ao projeto de 

robótica. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Constitui objeto do presente edital a seleção de estudantes monitores(as), um 

monitor de Hardware e um monitor de Software, para a concessão de bolsa, 

visando o aperfeiçoamento dos mesmo enquanto estudantes e contribuição 

para os demais estudantes do referido campus. 

1.2. Os monitores selecionados deverão cumprir as normas dos PROGRAMA DE 

EXTENSÂO EM ROBÓTICA DA PROEX. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

1.1. Poderá se candidatar a uma vaga de monitoria os estudantes dos diversos 

cursos em andamento no campus Feira de Santana. 

1.2. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

1.3. O estudante deverá: 

• Estar regularmente matriculado e ter no mínimo 80% de assiduidade na 

frequência escolar;  

• Comprometer-se a cumprir o cronograma da monitoria;  

• Destinar tempo de estudo semanal para a monitoria em horário diferente 

ao horário de aulas, cada bolsista deverá cumprir carga horária de 08 

(oito) horas semanais; 

• Ser aprovado na seleção com nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos do 

total de 10(dez) na avaliação.  

 

3. CONTEÚDOS: 

3.1. Para os candidatos a monitoria de Hardware: 

• Matemática (25%) 

• Física (25%) 

• Conhecimentos gerais de Robótica (25%) 

• Conteúdo específico (Eletrotécnica) (25%) 
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3.2. Para os candidatos a monitoria de Software: 

• Matemática (25%) 

• Física (25%) 

• Conhecimentos gerais de Robótica (25%) 

• Conteúdo específico (Metodologia de Programação) (25%) 

 

4. CONCESSÃO 

4.1. Serão financiadas bolsas mensais, durante um período de 12 messes, no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada. 

 

5. CRONOGRAMA 

5.1. Inscrições: 05.10.2018 a 14.10.2018. 

5.2. Avaliação escrita: 16.10.2018 das 13:50 às 17:30 em sala a definir. Tolerância 

máxima de 30 minutos. Período de permanência mínima de 40 minutos. 

5.3. Resultado da avaliação escrita: 17.10.2018 (pelo e-mail dos inscritos) e 

publicado no mural do campus. 

 

6. DAS VAGAS 

6.1. Será oferecida: 

• 1 vaga para Monitor de Hardware 

• 1 vaga para Monitor de Software 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição será realizada unicamente pelo formulário on-line: 

https://goo.gl/forms/EphdqjwNbVTmryk82 

 

8. DA SELEÇÃO 

A seleção será composta de uma prova com 20 questões 

 

9. DA VALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 

O bolsista deverá preencher folha de frequência durante todo período de execução 

do projeto. A folha de frequência mensal é instrumento para gerar pagamento da 

bolsa. 

Será exigida assiduidade mínima de 80% para manutenção do vínculo de bolsista. 

 

 

https://goo.gl/forms/EphdqjwNbVTmryk82
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10. DISPOSIÇÕES GERIAS 

• O primeiro critério de desempate será o maior tempo de integralização no 

campus no seu referido curso e o critério de desempate final será a idade. 

• Os alunos aprovados e não selecionados ficaram em lista de espera 

conforme sua classificação original. 

• Detectando-se que o aluno deixo de atender os critérios exigidos no edital, 
o aluno perderá a bolsa e será chamado o próximo aluno classificado. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do projeto e Direção 

Geral do Campus. 

 

Feira de Santana, 05 de outubro de 2018 

 

 

______________________ 

Leroy Umasi Ramos 

Matr. SIAPE: 2033292 

 

 

------------------------------------ 

Raigenis da Paz Fiuza 

Diretor Geral pró-tempore 


