
















ANEXO I
Edital COEX/IFBA Nº 01/2018

Seleção de Monitores para o Curso Preparatório Pré-IFBA

FICHA DE INSCRIÇÃO: MONITOR (pré-seleção)

_______________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO MONITOR (em letra de forma)

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

Instituição de origem

Curso

Endereço completo

Telefone Fixo Telefone Celular

Número de RG/Órgão Expedidor

Número de CPF

REQUERIMENTO

       Venho requerer de Vossa Senhoria a minha inscrição como Monitor/a no
Processo  Seletivo  para  ministrar  aulas  do  Curso  Preparatório  –  PRÉ-IFBA,
comprometendo-me a desenvolver as atividades em observância às orientações
dos  Professores/Orientadores  e  seguir  as  notificações  ou  quaisquer  outras
condições divulgadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia – IFBA, com referência a esse certame.

       Declaro estar ciente de que a perda de prazo ou horário, em qualquer das
etapas  do  processo,  será  de  minha  responsabilidade  e  que  tenho  pleno
conhecimento  das normas do processo a  que me inscrevo me submetendo às
decisões que venham a ser tomadas pela Instituição para a minha futura aprovação
no processo, aceitando todas as resoluções.
          Declaro, ainda, que os dados relativos aos documentos exigidos para
inscrição, registrados neste formulário, são verdadeiros, tendo plena ciência de que
todos  os  atos  praticados  no  processo  seletivo  serão  nulos,  na  hipótese  de
identificação de falsidade ou inexatidão dos mesmos e das informações prestadas.

Em,_____ de _____ de 2019.

______________________________________________
                                                                     Assinatura do(a) candidato(a)



ANEXO II
PROPOSTA DE CURSO PARA ATIVIDADE DE EXTENSÃO

(CONJUNTAMENTE: PROFESSOR/ORIENTADOR / MONITOR)

CAMPUS ANO DISCIPLINA 

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:     Projeto (   )                                   (   ) Curso

Título:                                                                                       

Carga Horária (h): 

Curso (Nome):

Período de realização: ___/___ /2019     a  ___/___ /2019

Professor/Orientador:                                                        

Cargo: 

Função:

Lotação (Setor / Instituição):

Telefones:

E-mail:

Nome do Monitor:

Instituição:

E-mail:

Telefones:

Carga Horária (h):

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO/PLANO (Informar eixo temático)
Descreva resumidamente o projeto, de forma clara e precisa.



3. JUSTIFICATIVA
Apresente informações que caracterizem a sintonia do Projeto/Curso com a área
escolhida e com as diretrizes e objetivos do Programa. Informe o problema a ser
enfrentado  e  a  fundamentação  teórica  que  o  orienta.  Indique  como  o  curso
contribuirá  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  do  público-alvo  e  para  o
desenvolvimento local/regional. 

4. OBJETIVOS e METAS
Informe e quantifique os benefícios esperados para o público-alvo.

5. PUBLICO ALVO
Indicar quantidade, categoria, local, comunidade, etc.

6. METODOLOGIA
Descreva de que forma será operacionalizado o Projeto/Curso (métodos, técnicas,
instrumentos,  recursos,  etc.)  e  os  mecanismos  que  usará  para  acompanhar  e
monitorar a execução do mesmo.



7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Enumere as metas e atividades relacionadas a cada meta. Indique para cada uma
delas  o  período  de  realização  previsto  (mês,  data,  semana,  etc.).  Se  necessário,
acrescente novas linhas ao formulário.

Atividades
Mês

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

8. ORÇAMENTO
(refere-se  apenas  ao  pagamento  do  Bolsista/Monitor).  De  responsabilidade  da
COEX.STA

8.1 - Receita: 

Material de Consumo
Tempo/

Quant.

Quantidade
Finalidade/
JustificativaUnitário Total

Material de Consumo (material

gráfico, recursos didáticos)

Outras  Necessidades  (se

necessário)



Material  Permanente

(equipamentos  necessários  ao

curso)

Bolsas (valor pago ao discente

participante do curso)

9. INFRAESTRUTURA DO CURSO 
Espaço físico, equipamentos e materiais a serem utilizados.  Indicar espaços,
equipamentos, itens, quantidade, período/horários de utilização.

10. PARCERIAS
(Nominar os participantes do Convênio)

11. EMISSÃO DE CERTIFICADOS (cada Professor/Orientador indicará nome do seu
Monitor)

Quantidade:                   Carga Horária(h):                       Frequência Exigida (75%):



12. ANEXOS
(Caso sejam necessários para melhor compreensão do Projeto / Plano de Trabalho
do Curso.

13. EQUIPE RESPONSÁVEL Relacionar os participantes, indicando sua categoria
(docente, técnico(a) – administrativo(a), discente (se necessário, acrescente novas
linhas ao formulário)

Professor/Orientador

Nome:                                                                     Categoria:                 CH/Semanal:

Função:                                         Telefone:                       E-mail:

BOLSISTA (MONITOR)

Nome:                                                                     Categoria:                 CH/Semanal:

Função:                                         Telefone:                       E-mail:

___________________ (BA) ____ de _________de 20__

______________________________________________
Professor/Orientador do Curso

___________________________________________
Monitor(a) do Curso



ANEXO III
RELATÓRIO DISCENTE (MONITOR)

INSTITUIÇÃO ANO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Bolsista:

Telefone:                                             E-mail:

Modalidade de Relatório:          Parcial (   )          Final (   )

Período relatado:

Curso:     

Professor/Orientador::

Telefone:                                             E-mail: 

2. OBJETIVOS E RESULTADOS PREVISTOS NO PROJETO ORIGINAL
Informe os objetivos e resultados decorrentes da atividade do bolsista previstos no
projeto original público-alvo inicial

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Enumere as principais atividades desenvolvidas no período relatado

4. DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Enumere  as  dificuldades,  as  providências  adotadas  para  sua  superação,  as
alterações realizadas no planejamento inicial em face das dificuldades encontradas.

5. RESULTADOS OBTIDOS
Informe os resultados obtidos no período relatado



6. OUTRAS INFORMAÇÕES
(relate acerca de outros aspectos não contemplados nos campos anteriores, mas
que  julgar  necessários  ao  enriquecimento  do  relatório).  Caso  existam  anexos,
enumere-os e anexe-os em seguida.

7. PARECER DO PROFESSOR/ORIENTADOR

8. PARECER FINAL DA COEX

                                 ___________ (BA) ______de _____ de 20 _______

______________________________________________
Assinatura do(a) Bolsista 

______________________________________________
Assinatura do Professor/Orientador do Curso

______________________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso(COEX/IFBA)



Edital COEX/IFBA Nº 01/2019 
Seleção de Monitores para o Curso Preparatório Pré-IFBA

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
(encaminhar este documento em PDF – no momento da inscrição, devidamente

assinado)

Curso

________________________________________________________________Semestre

___________ Período ___________ Turno de aula________________________

Informações adicionais x Horário de aulas

DADOS PESSOAIS

Nome:__________________________________________________________________

RG_____________________________  Data  de Emissão_________________________

Órgão Expedidor _______________________CPF_______________________________

Endereço________________________________________________________________

Bairro______________________Cidade/UF____________________________________

Cep______________________Celular  ________________________________________

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
Turno (vespertino):  
_______________________________________________________________________

Dias / Horário da Semana disponível:
2ª feira das ___________ às _______
3ª feira das ___________ às _______
4ª feira das ___________ às _______
5ª feira das ___________ às _______
6ª feira das ___________ às _______

Santo Amaro, _____ de __________ de 2018.

__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)



Edital COEX/IFBA Nº 01/2019
Seleção de Monitores para o Curso Preparatório Pré-IFBA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
(encaminhar este documento em PDF – devidamente assinado – caso haja

interposição)

Salvador, _____ de _____ de 2018.

Candidato:
Curso: 
Instituição:

Exposição de motivos:

_________________________________________________

                                       Assinatura



Edital COEX/IFBA Nº 01/2018
Seleção de Monitores para o curso Preparatório Pré-IFBA

BAREMA 

Itens de Avaliação:
1. Currículo - 2,0 ponto
2. Histórico Escolar - 2,0 pontos
3. Carta de Intenção - 4,0 pontos
4. Entrevista - 2,0 pontos

Item Indicador Pontuação 

1. Currículo

Currículo atualizado
Currículo na plataforma lattes atualizado
Possui outra curso médio ou superior 
Experiência profissional prévia na área de 
ensino
Experiência profissional prévia em outra 
área
Atuação em projetos sociais ou acadêmicos

SUB TOTAL (máximo de 1,0 ponto)
Histórico Escolar atualizado

2. Histórico 
Escolar

Desempenho acadêmico nas disciplinas 
propedêuticas e/ou pedagógica
Desempenho acadêmico nas disciplinas 
específicas da área de formação
Coeficiente de aproveitamento nas 
disciplinas propedêuticas e/ou pedagógica
Coeficiente de aproveitamento nas 
disciplinas da área de formação

SUB TOTAL (máximo de 2,0 pontos)

3. Carta de 
Intenção

Objetividade
Clareza na apresentação da justificativa
Uso adequado da língua culta
Exposição e motivos adequados ao edital

SUB TOTAL (máximo de 3,0 pontos)

4. Entrevista

Objetividade nas respostas
Desenvoltura 
Facilidade de comunicação
Demonstração de interesse pelo projeto
Disponibilidade para atuar no Bairro da Paz
Apresenta conhecimentos específicos na 
área em que irá atuar (questões específicas 
de cada área)
Percepção geral do candidato(a)

SUB TOTAL (máximo de 4,0 pontos)

TOTAL


	FICHA DE INSCRIÇÃO MONITOR (em letra de forma)
	DADOS PESSOAIS
	NOME COMPLETO
	Curso
	Endereço completo
	Telefone Fixo
	Telefone Celular
	Número de RG/Órgão Expedidor
	Número de CPF

