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Edital para Seleção Pública de Monitor Voluntário 
 

APRESENTAÇÃO E CARÁTER DO EDITAL 
 
A Subcomissão de Monitoria e Secretaria, bem como a Comissão Organizadora, da VI Semana de Educação, 
Ciência e Tecnologia do IFBA – Jequié (VI SECITEC), nomeadas através da Portaria n.º 086/2019, de 29 de 
julho de 2019, no uso de suas atribuições, torna público e faz saber à comunidade estudantil do IFBA – Campus 
Jequié, que estão abertas as inscrições para MONITOR VOLUNTÁRIO da VI SECITEC com o tema 
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 
1 – DAS VAGAS: 
 
Estão abertas 50 (cinquenta) vagas, além da formação de cadastro de reserva (suplência) com 10 (dez) vagas, 
havendo disponibilidade para o período matutino, vespertino e/ou noturno. 
Do total de vagas, temos a seguinte distribuição: 
a) 30% (15 vagas) são destinadas aos alunos de quaisquer das turmas de 1º ano/módulo; 
b) 20% (10 vagas) são destinadas aos alunos de quaisquer das turmas de 2ª ano/módulo; 
c) 10% (5 vagas) são destinadas aos alunos de quaisquer das turmas de 3º ano/módulo; 
d) 10% (5 vagas) são destinadas aos alunos de quaisquer das turmas de 4º ano/módulo; 
e) 6% (3 vagas) são destinadas aos alunos do curso superior e pós-graduações; 
f) O restante das vagas (12 vagas) será distribuído entre os melhores classificados, excluindo aqueles 
selecionados nos percentuais acima descritos. 
Os itens de a) a d) são referentes às turmas dos cursos técnicos integrados e ou subsequentes ao ensino 
médio. 
Os suplentes serão selecionados do mesmo universo de alunos, conforme distribuição de percentuais acima 
citados. 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
Período de Inscrição: de 15 à 21/08/2019 (quinta-feira a quarta-feira). 
Local: Em formulário próprio no site do IFBA – Campus Jequié (jequie.ifba.edu.br/secitec). 
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
Poderão inscrever-se nesta Seleção Pública os estudantes que: 
I. estejam regularmente matriculados e efetivamente frequentando quaisquer dos cursos oferecidos pelo 

IFBA – Campus Jequié; 
II. não respondem a processo disciplinar; 
III. disponham de tempo, declarado por escrito mediante assinatura de Termo de Compromisso do Monitor 

Voluntário, para dedicar-se à monitoria pré, durante e pós evento, após a seleção. 
 
4 – DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR: 
 
Compete ao monitor, sob orientação, executar suas atividades durante a preparação e execução do evento, 
atentando para: 
I. cumprir com a carga horária da monitoria de evento, em horários compatíveis com o desenvolvimento 

das suas atividades discentes, discriminada no Plano de Monitoria, sem prejuízo de suas atividades 
curriculares e assiduidade às aulas; 

II. atuar junto à Subcomissão de Monitoria e Secretaria, bem como à Comissão Organizadora do evento, 
realizando trabalhos práticos e de organização do evento, compatíveis com o desenvolvimento das 
atividades propostas no Plano de Monitoria; 
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III. facilitar o relacionamento entre os participantes do evento e a Comissão Organizadora do mesmo, na 
execução e melhorias do atendimento ao público participante, conferencistas, convidados e autoridades 
presentes; 

IV. avaliar o andamento das atividades propostas na Programação do Evento, juntamente com a Comissão 
de Organização do evento, e de maneira proativa realizar ajustes necessários ao bom andamento das 
atividades planejadas para o evento; 

V. participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas antes, durante e 
após o evento, sendo passível desligamento da equipe de monitoria caso não haja frequência; 

VI. participar de treinamentos, quando solicitado, com frequência mínima de 80%; 
VI. apresentar aos responsáveis pela Subcomissão de Monitoria e Secretaria, quando for o caso, proposta 

de seu desligamento da Monitoria. 
 
5 – DA SELEÇÃO: 
 
Este Processo de Seleção Pública terá validade apenas para a VI SECITEC e será constituído por Prova Prática 
e Dinâmica de Grupo. 
A Prova Prática consiste em resolução de atividade desenvolvida pela Subcomissão de Monitoria e Secretaria, 
com o intuito de avaliar se o estudante candidato possui habilidades específicas inerentes ao desenvolvimento 
da monitoria; 
A Dinâmica de Grupo consiste em submissão presencial de grupos de, no máximo, 10 alunos com o intuito de 
verificar o comportamento do candidato inserido em um ambiente controlado, susceptível as percepções 
internas geradas pelo grupo, bem como as influencias recebidas por este aluno do ambiente externo, com focos 
na eficiência do trabalho em grupo (interação entre candidatos), da comunicação (expressão e percepção), 
além da resolução de problemas propostos. 
A banca avaliadora será composta por professores e/ou técnicos integrantes do corpo 
acadêmico/pedagógico/administrativo do IFBA – Campus Jequié, sendo constituída de 6 (seis) integrantes 
convidados pela Subcomissão de Monitoria e Secretaria. 
A nota do candidato em cada etapa compreenderá valor numérico entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), resultado da 
média das notas dos avaliadores, onde serão observadas as presenças das seguintes características: 
a) capacidade de expressão e comunicação (desenvoltura e oralidade); 
b) organização e capacidade de resolução de problemas; 
c) iniciativa e comprometimento; 
d) capacidade para execução dos trabalhos em grupo; 
e) criatividade; 
f) conhecimento sobre operação de equipamentos de áudio/vídeo; 
g) conhecimento sobre aquisição e edição de textos, planilhas e imagens. 
Características estas necessárias para o bom planejamento e execução do evento. 
Os baremas da prova prática e da dinâmica de grupo serão, obrigatoriamente, formulados antes do início destas 
etapas, pela Subcomissão de Monitoria e Secretaria responsável por este Processo de Seleção Pública, sendo 
de uso exclusivo da banca examinadora convidada. 
 
5.1 Da Classificação Final 
 
A nota final neste Processo de Seleção Pública será a média entre as notas das duas etapas, sendo habilitados 
os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,00 (seis), classificados, obrigatoriamente, em ordem 
decrescente. 
Serão critérios de desempate: 
I. Estar cumprindo regularmente o seu curso; 
II. Maior idade (considerando dia e mês). 
Os resultados serão publicados em mural próximo à CORES além de disponível na biblioteca e no site do 
campus, juntamente com convocação para a primeira reunião, encaminhado pela Comissão Organizadora. 
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Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Evento, pessoalmente na CORES, em 
formulário próprio (modelo no Anexo II), destinados à Subcomissão de Monitoria e Secretaria, até dois dias 
úteis após a divulgação dos resultados. 
 
5.2 Dos Recursos 
 
Os recursos contra as publicações deverão ser protocolados na CORES/SRA do IFBA – Campus Jequié, em 
datas especificadas no cronograma presente no item 7 deste edital, através de formulário próprio disponível no 
local, cuja cópia se apresenta no Anexo II deste Edital. 
 
6 – DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO MONITOR 
 
As atividades de monitoria poderão ser utilizadas pelos professores do IFBA – Campus Jequié para fins 
avaliativos de cada disciplina no ano corrente, possuindo peso 2,0 na unidade selecionada, ficando a critério 
do professor o modo de utilização desta nota. 
 
7 – DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
 
O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo: 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 15 a 21/08/2019 

Homologação das inscrições e análise interna  22/08/2019 

Recursos relativos à Homologação das Inscrições 23/08/2019 a 25/08/2019 

Resposta aos Recursos relativos à Homologação das Inscrições 26/08/2019 

Realização da Dinâmica 27/08/2019 

Realização da Prova Prática 27 a 29/08/2019 

Análise de Notas 30/08/2019 

Publicação do Resultado Preliminar 31/08/2019 

Período para recurso sobre o Resultado Preliminar 01 e 02/08/2019 

Publicação do Resultado Final e Convocação para Reunião 03/08/2019 

Reunião Geral (a ser realizada no Auditório do campus) 04/08/2019 

 
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
A monitoria não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo ser cancelada a qualquer 
momento, por qualquer uma das partes (IFBA – campus Jequié ou Monitor). 
A rescisão por parte do IFBA poderá ser realizada de forma imediata no caso de: 
I. reprovação, abandono ou término do curso acadêmico; 
II. baixo desempenho ou não cumprimento do Plano de Monitoria Voluntária; 
III. comportamento incompatível com os interesses do IFBA ou com os seus princípios éticos. 
IV. ocorrência envolvendo o monitor que esteja prevista nas Normas Disciplinares deste Instituto, após o 
julgamento do processo. 
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das condições do Processo de Seleção 
Pública, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 
O acompanhamento das publicações referentes ao Processo de Seleção Pública é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
A classificação não gera para o candidato a expectativa de direito para a vaga de monitor, reservando-se ao 
IFBA, o direito de chamar os estudantes na medida de suas necessidades, obedecida rigorosamente à ordem 
de classificação. 
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As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Subcomissão de Monitoria e Secretaria e pela Comissão Organizadora do Evento. 
 
Jequié, 15 de agosto de 2019. 
 
 

Fabiano Borges 
Subcomissão de Monitoria e Secretaria Executiva 

Professor EBTT 

Larissa Mota de Souza 
Presidente da Com. Organizadora da VI SECITEC 

Professora EBTT
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Anexo I 
 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 
EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE MONITOR – VI SECITEC 2019 

 
CANDIDATO: 

Nome do candidato:  

Endereço de E-mail:  

Cédula de Identidade (RG) n.º:  

C.P.F.:  

Endereço completo:  

Data de nascimento:  

Curso:  Eletromecânica  Informática  Engenharia  Pós-graduação 

Modalidade:  Integrado  Subsequente  Superior  Pós-graduação 

Turma: 
 1º ano/ modulo/semestre  2º ano/ módulo 

 3º ano/ módulo  4º ano/ modulo 

Já participou de alguma edição da SECITEC? Qual (is)?  

Tem conhecimento de informática básica?  

Tem conhecimento sobre softwares de edição de imagens e fotografias?  

Tem conhecimento de aquisição de imagens (fotografia)?  

Tem conhecimento de LIBRAS ou Braille?  

Quais as redes sociais que possui?  

 
(  ) Declaro, para os devidos fins, que disponho de tempo de dedicação para a monitoria pré, durante e pós 
evento, após a seleção. 
 
Jequié, _____ de ______________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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Anexo II 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE MONITOR – VI SECITEC 2019 

 
CANDIDATO: 

Nome do candidato:  

Cédula de Identidade n.º:  

Qual a decisão contestada pelo candidato: 

 
 
 
 

Quais os argumentos para tal contestação: 

 
 
 
 

Documentos anexados para fundamentar a contestação: 

 
 
 
 

 
Para uso do IFBA: 
Documentos apresentados para recurso: 

 Os documentos anexados conferem aos informados pelo candidato. 

 Os documentos anexados conferem parcialmente aos informados pelo candidato. 

 Não há documentos anexados 

 
Jequié, _____ de ______________ de 2019. 
 

______________________________________________ 
Assinatura 

................................................................................................................................................ 
 

COMPROVANTE DE RECURSO 

Nome do Candidato:  

Cédula de Identidade n.º:  

 
Jequié, _____ de _________________ de 2019. 
 

_____________________________________ 
IFBA – Campus Jequié 


