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SELEÇÃO DE MONITOR BOLSISTA PARA O CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - 
IFES CAMPUS MONTANHA

EDITAL N.º 01/2014 – IFES CAMPUS MONTANHA, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014.

A Coordenadoria de Professores do Curso de Administração, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que estarão abertas as inscrições para a seleção de 03 vagas de monitor bolsista, mediante normas 
e condições contidas neste Edital.

O monitor deve transmitir aos alunos conceitos básicos das referidas disciplinas, bem como auxiliá-los no 
estudo dos conteúdos estudados por eles no decorrer do período letivo.

REGULAMENTO

CAPÍTULO I
DOS PARTICIPANTES 

1. A seleção será aberta a todos os alunos regularmente matriculados no 1º ano (2014), do curso Integrado 
de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES - 
Campus Montanha.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS

2.1 A seleção para monitor bolsista constará das seguintes etapas:
2.1.1 Inscrição preliminar, de caráter eliminatório, conforme anexo I;
2.1.2 Nota mínima de 30 pontos obtida no último semestre letivo, de caráter eliminatório;
2.1.3 Aula expositiva com a Comissão Examinadora e/ou prova prática;
2.1.4 Entrevista;
2.1.5 Classificação Final.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES

3.1  As inscrições  estarão abertas  entre  os dias 16  a  18 de setembro  de  2014,  na  sala  do  Registro 
Acadêmico, de acordo com os horários de funcionamento do setor.
3.2 No ato da inscrição o candidato deverá comparecer devidamente uniformizado e comprovar vínculo 
com o IFES. 

CAPÍTULO IV
DA ENTREVISTA

4.1 A aula expositiva e/ou a aula prática e a entrevista estão previstas entre os dias 22 a 26 de setembro, 
marcadas e fixadas em mural no Campus no dia 22 de setembro. 
4.2 O candidato deverá comparecer ao local  da prova e entrevista  no horário marcado.
4.3 Participarão da entrevista os 3 (três) primeiros classificados , em ordem decrescente, de acordo com o 
item 2.1.3 do presente edital.
4.4 A entrevista consiste em conversa entre o professor e o candidato;
4.5 A aula expositiva e/ou aula prática consiste em avaliação da profundidade de conhecimentos, clareza 
de exposição, capacidade de síntese e ordenação lógica do pensamento.



CAPÍTULO V
DO RESULTADO FINAL

5.1 A nota máxima final será de 100 pontos, sendo 50 pontos para a entrevista e 50 pontos para a aula 
e/ou prova prática. 

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR BOLSISTA

6.1 Os alunos selecionados como monitores serão responsáveis por transmitir os conteúdos referentes à 
disciplina de Matemática, Física e Informática em uma perspectiva construtivista.
6.2 Carga horária: 15 horas semanais.
6.3 Remuneração: R$ 300,00 mensais.

CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO JULGADORA

7.1  A Comissão Julgadora será formada pelos professores Cláudia da Cunha Monte Oliveira, Priscila 
Arruda e Marcelo Mendonça Vieira.

CAPÍTULO VIII
DOS RESULTADOS

8.1 O resultado da seleção será divulgado no mural do IFES – Campus Montanha no dia 26 de setembro 
de 2014 e no site do IFES. A validade do edital é de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período.

_______________________________
Profº Marcelo Mendonça Vieira

Coordenadoria de Professores de Administração

Montanha, 16 de setembro de 2014.


