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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CAPES  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS SANTO AMARO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO 

CURSOSUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO  

 

 

EDITAL SIMPLIFICADO Nº 30/2018 

Processo Seletivo de Monitor  
 
  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), por meio do 

Departamento Acadêmico e da Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação, torna 

pública a seleção de discentes do Curso de Licenciatura em Computação para monitoria da 

disciplina Algoritmos do 1º semestre letivo de 2018.1. 

 

1.  D O  O B J E T O  
 

A monitoria tem como finalidade a melhoria do processo ensino-aprendizagem, 

constituindo-se em atividade optativa dentro dos cursos de Licenciatura em Computação do 

IFBA-Campus Santo Amaro, podendo, quando da sua conclusão, ser pontuado como Atividade 

Complementar. 

 

2. DAS NORMAS GERAIS 
 

2.1 A concessão da Monitoria está condicionada ao atendimento dos critérios 

estabelecidos neste Edital. 
 

2.2 Os Estudantes-Monitores exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com o IFBA e em regime de 04 (quatro) horas semanais de atividades 

acadêmicas. 

 

2.3 Os Estudantes-Monitores deverão fazer seus Horários de Atividades, em comum 

acordo com o Professor-Orientador, não podendo estes coincidir com suas atividades 

acadêmicas regulares. 

 

2.4 A formalização da Monitoria ocorrerá por meio de Termo de Acordo específico entre 

a Instituição e o Estudante-Monitor. 

 

2.5 A atividade de Monitoria é voluntária, sem o pagamento de bolsa auxílio. No entanto, 

o Professor-Orientador consultará a Comissão de Assistência Estudantil sobre a 

possibilidade de pagamento de bolsa auxílio para os monitores selecionados. 
 

3. INSCRIÇÕES 
 

3.1 Período: de 30 de agosto de 2018 a 06 de setembro de 2018. 
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3.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente por meio eletrônico a partir do 

preenchimento das informações contidas no formulário eletrônico disponível no link 

abaixo: 

 

https://goo.gl/forms/deZ25DxsvHauB7Oi1 

 

3.3  Para concorrer ao processo de seleção da Monitoria o candidato deverá: 
 

I. estar matriculado e cursando, no mínimo, o 2º período; 

II. ter sido aprovado na disciplina/unidade curricular que caracteriza a área da 

Monitoria pretendida; 

III. comprovar haver compatibilidade entre os horários de suas atividades 

acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento da Monitora; 

IV. não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito do IFBA. 

 

3.4 A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE-MONITOR 
 

4.1 Constituem-se atribuições do Estudante-Monitor: 

 

I. auxiliar os docentes em tarefas didáticas, compatíveis com o seu grau de 

conhecimento relacionadas a: 

a) assistência aos estudantes dos cursos de graduação para resolução de 

exercícios e esclarecimento de dúvidas; 

b) preparação de atividades teóricas e/ou práticas compatíveis com seu grau 

de conhecimento e experiência; e 

c) elaboração de material didático complementar. 

 

II. zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas normas 

internas; 

III. participar no apoio ao desenvolvimento de atividades institucionais como semana 

de curso, exposição tecnológica, feira de profissões, ou outros eventos promovidos 

pelas Coordenações de Curso ou Departamentos Acadêmicos; e 

IV. elaborar semanalmente o Relatório de Atividades desenvolvidas. 

 

5 DAS VAGAS 
 

Para o presente edital estão abertas 03 (três) vagas de monitoria para a disciplina 

Algoritmos. 

 

https://goo.gl/forms/deZ25DxsvHauB7Oi1
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6. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O candidato será excluído do processo de seleção se não entregar o Formulário de 

Inscrição no prazo estabelecido e se as informações prestadas não forem verdadeiras. 

 

7. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

O critério de seleção e classificação dos Estudantes-Monitores será feita a partir do 

coeficiente de aproveitamento do candidato na disciplina Algoritmos, de seu histórico 

escolar e da entrevista com o Professor-Orientador, sendo o coeficiente de 

aproveitamento o critério de desempate e de classificação. 

 

8. DA ENTREVISTA E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

O resultado dos alunos pré-selecionados será divulgados no dia 10 de setembro de 2018. 

Os alunos pré-selecionados devem comparecer para entrevista no dia 11 de setembro de 

2018 às 14h00m. 

O resultado final da seleção será publicado no dia 11 de setembro de 2018, no mural da 

Licenciatura em Computação e no site do Campus. 

Início da monitoria: 12 de setembro de 2018. 

 

 

Santo Amaro, 30 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Eduardo Souto Maior Sales 

Professor e Orientador da Disciplina Algoritmos 

IFBA/Campus Santo Amaro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


