
 

 
 

 

EDITAL INTERNO Nº 01/2022 SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE MONITORES(AS) 

VOLUNTÁRIOS(AS) 

 

 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

da Bahia, Campus de Simões Filho, no uso de suas 

atribuições legais, nomeado pela Portaria nº 17, de 02 de 

janeiro de 2020, e a Comissão Gestora do Ambiente 

EduMaker, Portaria nº 032 de 04 de abril de 2022, faz saber 

aos interessados que estarão abertas, no período de 24 a 29 

de novembro de 2022, as inscrições do processo seletivo 

para Monitoria Voluntária do Ambiente EduMaker. 

 

 

1. DO OBJETIVO 

 

O presente Edital tem como objetivo regulamentar a seleção de monitores(as) voluntários(as) que 

atuarão no Ambiente EduMaker do IFBA Campus Simões Filho, dando suporte às atividades 

realizadas no mesmo.  

  

2. DAS VAGAS 

 

Serão selecionados(as) 8 (oito) monitores(as) voluntários(as), alunos(as) das modalidades integrado, 

subsequente e/ou superior, regularmente matriculados(as) no IFBA – Campus Simões Filho, 

preferencialmente obedecendo ao critério de equidade de gênero e de nível de ensino, ou seja, 02 

(duas) vagas para o ensino integrado, 02 (duas) vagas para o ensino subsequente e 04 (quatro) vagas 

para o ensino superior, sendo 02 (duas) para Engenharia Mecânica e 02 (duas) para a Licenciatura 

em Eletromecânica, para darem suporte às atividades relacionadas ao Ambiente EduMaker ou 

realizadas neste espaço. 

 

3. DA JORNADA E REGIME DE TRABALHO 

 

3.1 O(A) monitor(a) exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com o IFBA 

campus Simões Filho, cumprindo a carga horária total de 10 (dez) horas semanais conforme 

estabelecido seguir:   

➢ De segunda a sábado, obedecendo aos seguintes horários - Manhã: das 9:00 h às 11:20 h / 

Tarde: das 13:30 h às 15:50 h / Tarde-noite: 15:30 h às 17:30 h 

 

3.2 Os horários poderão ser reorganizados de acordo com as demandas individuais dos(as) 

estudantes e/ou do Ambiente EduMaker. 

 

3.3 O horário das atividades do(a) monitor(a) não poderá, em nenhuma hipótese, prejudicar o 



 

horário a que estiver obrigado, como discente, das disciplinas nas quais estiver matriculado.  

 

4. DA REMUNERAÇÃO 

 

4.1 O(A) monitor(a) exercerá suas atividades, em caráter voluntário, sem remuneração.  

 

4.2 Caso haja disponibilidade de remuneração através de bolsas de estudos, estas serão distribuídas 

conforme disponibilidade de recurso e de acordo com a classificação dos(as) alunos(as).  

 

4.3 Na possibilidade de remuneração, será vedada a acumulação de bolsa monitoria, com qualquer 

modalidade de bolsas interna ou externa. Ainda, perderá automaticamente a bolsa o(a) monitor(a) 

que se graduar ou aquele(a) que não atender às exigências para as quais foi selecionado(a) conforme 

avaliação do(a) membro(s) responsável(eis) da comissão gestora do Ambiente EduMaker. 

 

5. DOS PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS  

 

5.1 Ser estudante regularmente matriculado(a) em um dos cursos do IFBA Campus Simões Filho.  

 

5.2 Ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais diurnas ou noturnas, a depender do turno do 

curso para qual houver vaga, porém as atividades não poderão ser desempenhadas durante o horário 

de aula das disciplinas que o aluno esteja cursando.  

 

5.3 Cada candidato(a) poderá concorrer apenas para uma das vagas da seleção de que trata o 

presente Edital.  

 

5.4 A inscrição do(a) candidato(a) na seleção implica no conhecimento e a aceitação tácita das 

condições estabelecidas neste Edital, bem como das disposições emanadas nos dispositivos legais e 

normativos que tratam da matéria, das quais o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

6.1 A seleção regida por este Edital será supervisionada pela Comissão Gestora do Ambiente 

Edumaker.  

 

6.2 O presente certame destina-se a selecionar candidatos(as) para provimento de vagas para 

monitoria voluntária no Ambiente EduMaker e/ou atividades relacionadas. 

 

6.3 As inscrições para este processo seletivo são gratuitas. 

 

6.4 Período de inscrição: 24/11/2022 a 29/11/2022. 

 

6.5 A inscrição ocorrerá por meio de envio do formulário de inscrição pelo link 

bit.ly/FormularioDeInscricaoEduMaker2022 e envio de documentos comprobatórios por meio do 

endereço eletrônico ifmaker.sfl@ifba.edu.br  identificando no assunto o seguinte título: 

SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA EDITAL 01/2022. 

 

6.6 O(A) candidato(a) deverá anexar os seguintes documentos digitalizados (em formato .PDF):  

a) Currículo atualizado com documentos comprobatórios;  

b) Comprovante de matrícula; 

c) Histórico Escolar; 

d) Declaração de disponibilidade de carga horária (ANEXO I). 

 

6.7 Serão eliminados do Processo Seletivo os(as) candidatos(as) que não atenderem aos pré-

requisitos previstos no item 5 deste edital. 
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6.8 Anexar comprovante de matrícula fornecida pelo sistema SUAP e cópias dos digitalizadas dos 

documentos comprobatórios originais. 

 

6.9 Não haverá, sob nenhuma hipótese, inscrição condicional, em local diferente do indicado ou 

com pendência de documentação. 

 

6.10 A seleção se dará a partir da análise de currículo com documentos comprobatórios: até 10 (dez) 

pontos (etapa eliminatória e classificatória). 

 

 

6.11 A análise do currículo com documentos comprobatórios seguirá o Barema do Anexo II.  

 

6.12 Serão considerados aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem maior pontuação no 

Barema, considerando a quantidade de vagas e os critérios de equidade de gênero descritos no item 

2 deste Edital.  

 

6.13 Serão considerados classificados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota maior ou igual a 

5 (cinco) pontos.  

 

6.14 Os resultados das etapas serão divulgados pela Comissão Gestora do Ambiente EduMaker no 

site institucional, conforme cronograma disponível no item 11.  

 

6.15 A classificação dar-se-á na ordem decrescente das pontuações apuradas. Em caso de empate, 

serão considerados os critérios para desempate na seguinte ordem: estudante beneficiado por auxílio 

da assistência estudantil no ano de 2022, maior idade e maior coeficiente de rendimento. 

 

6.16 Em caso de indicação de experiência sem comprovação o(a) candidato(a) deverá passar por 

avaliação prática para validação da pontuação. 

 

6.17 O(s) local(is) da(s) entrevista(s) será(ão) divulgado(os) no site oficial do IFBA campus Simões 

Filho e nas redes sociais. 

 

7. DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO  

 

7.1 As atividades de monitoria terão validade de seis meses a partir da data de início prevista e será 

cancelada caso o(a) monitor(a) não possua vínculo com a Instituição. 

   

7.2 O(A) monitor(as) poderá ser reconduzido por uma única vez pelo mesmo período.  

 

7.3 A monitoria poderá ser interrompida, a qualquer instante, pelos membros responsáveis da 

Comissão Gestora do Ambiente EduMaker, caso este julgue que o(a) aluno(a) não se adapte às 

funções.  

 

7.4 Havendo desistência, será feita a substituição do(a) monitor(a) por outro(a) candidato(a) da lista 

de classificados. 

 

8. DA AVALIAÇÃO E DO CERTIFICADO DE MONITORIA  

 

8.1 Cabe ao(s) membro(s) responsável(éis) da Comissão Gestora do Ambiente EduMaker o controle 

de horário dos(as) monitores(as).  

 

8.2 A folha de frequência deverá ser encaminhada semanalmente ao(s) membro(s) responsável(éis) 

da Comissão Gestora do Ambiente EduMaker. 



 

 

8.3 O(A) aluno(a) receberá certificado comprovando sua participação no programa de monitoria, 

exclusivamente, se cumprir suas atividades regularmente, usando-se como critério a assiduidade, o 

desempenho técnico, a responsabilidade, o compromisso e dos aspectos éticos.  

 

8.4 Será sumariamente desligado do programa o(a) monitor(a) que: obtiver 3 (três) faltas sem 

justificativa consecutivas ou não; desrespeitar o Código de Ética, ou apresentar comportamento 

incompatível com as responsabilidades da função; deixar de cumprir o disposto no Regimento 

Interno do EduMaker.  

 

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

9.1 As principais atribuições do monitor(a) voluntário(a) do Ambiente EduMaker compreende, 

dentre outras:  

 

1. Zelar pelo bom uso do local e dos equipamentos do Ambiente EduMaker;  

2. Não permitir ao usuário acesso com alimentos e bebidas a ambientes não autorizados; 

3. Orientar aos usuários sobre a guarda de objetos pessoais nos armários disponibilizados;  

4. Prestar orientações aos usuários para correta utilização dos hardwares e softwares instalados;  

5. Nunca deixar um usuário sozinho no laboratório; 

6. Realizar o controle diário da frequência dos(as) alunos(as) (extra-aula), registrando o nome 

do(a) aluno(a) e os seus respectivos cursos e turmas;  

7. Comunicar à Coordenação Local do EduMaker qualquer problema com equipamentos e com 

usuários que infringirem normas do ambiente;  

8. Acompanhar o controle das aulas, servidores(as) e/ou coordenadores de projetos que 

utilizarão o ambiente, mantendo contato, sempre que necessário, com o membro responsável 

da Comissão Local gestora;  

9. Preparar o ambiente para atividades; 

10. Cumprir e fazer cumprir o previsto no Regimento Interno do EduMaker, disponível no link: 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/edumaker/documentos  

11. Participar das formações e/ou capacitações propostas pelo Ambiente EduMaker.  

12. Apresentar relatórios a cada três meses, ou em caso de desistência do(a) candidato(a), antes 

do final do período de vigência da monitoria.  

 

 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

10.1 O(A) candidato(a) poderá interpor recurso nas datas e prazos estabelecidos no Cronograma. 

 

10.2 O recurso será interposto e encaminhado, em formato PDF, para o e-mail 

ifmaker.sfl@ifba.edu.br e sua exposição de motivos deverá caber, no máximo, em quinze linhas. 

 

10.3 A apreciação dos recursos será realizada pela Comissão Gestora do Ambiente EduMaker do 

Campus Simões Filho. 
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11. CRONOGRAMA DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Publicação do Edital 18/11/2022 

Período de impugnação do Edital 22/11/2022 e 23/11/2022 

Período de inscrições 24/11/2022 a 29/11/2022 

Divulgação da lista de inscritos 01/12/2022 

Interposição de recursos para as inscrições 02/12/2022 

Divulgação da homologação das inscrições e 

horários das entrevistas 

03/12/2022 

Avaliação prática para validação da pontuação 

(quando necessária) 

12 e 13/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar 15/12/2022 

Interposição de recursos 16/12/2022 

Divulgação do resultado final 19/12/2022 

Início das atividades 01/02/2023 

 

12. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

12.1 Toda a comunicação concernente a este Edital se dará por meio do endereço eletrônico 

ifmaker.sfl@ifba.edu.br. 

 

12.2 Os(As) candidatos(as) devem acompanhar todo o processo seletivo acessando o site oficial do 

IFBA Campus Simões Filho e redes sociais. 

12.3 O(A) monitor(a) voluntário desenvolverá suas atividades sob a orientação dos Membros 

Responsáveis da Comissão Gestora do Ambiente EduMaker do Campus Simões Filho. 

12.4 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Gestora do Ambiente EduMaker do Campus 

Simões Filho. 

 

 

 

 

 

 

Simões Filho-BA, 18 de novembro de 2022. 

 

Comissão Gestora do Ambiente EduMaker do IFBA Campus Simões Filho 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA 
HORÁRIA 

 
 

 
Eu,  portador do CPF 

nº___________________ , conforme Edital 01/2022 de Monitor Voluntário do Instituto 

Federal da Bahia, Campus Simões Filho, declaro que possuo disponibilidade de 10 

(dez) horas para realizar atividades de monitoria do Ambiente EduMaker. 

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta 

declaração, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou 

documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão do processo seletivo, 

regido por este Edital, além das medidas judiciais cabíveis. 

 
 
 
 
 

Simões Filho,  de  ____de 2022. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

BAREMA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO  
 

 HABILIDADES PONTUAÇÃO 

1 Saber utilizar ferramentas do Google, Microsoft ou similares 

- Criar layouts, faixas, cartazes, textos explicativos, planilhas, 

formatar textos etc. 

2,0 

2 Saber utilizar ferramentas de desgin gráfico, tais como 

Canvas, Photoshop, Corel Draw etc. 

1,0 

3 Saber trabalhar com Correio eletrônico e redes sociais - 

Enviar e receber e-mails, divulgação do ambiente EduMaker, 

cursos/eventos 

1,0 

4 Ter noções de básicas de softwares CAD, CAM 2,0 

5 Operação e manutenção de Impressora 3D, dentre outros 

equipamentos relacionados à Fabricação Digital 

2,0 

6 Cortadora a Laser 1,0 

7 Scanner 3D 1,0 

 TOTAL 10,0 

 

Em caso de indicação de experiência sem comprovação o(a) candidato(a) deverá 

passar por avaliação prática para validação da pontuação. 

 


