
 

  

 

    EDITAL N° 05/2021 

EDITAL PARA SELEÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 

(MODALIDADE ADMINISTRATIVA)  
 

O Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, do Instituto Presidente Antônio Carlos – ITPAC PALMAS, 

no uso de suas atribuições, faz saber que no período de 16 de agosto de 2021 a  de 19 

agosto de 2021, estarão abertas as inscrições para exame de seleção de bolsistas do 

programa Monitoria (Modalidade Administrativa), conforme vaga estipulada neste Edital. 

 

 
1. Dos Monitores 
 
2.1. Serão consideradas duas modalidades de monitores: 

2.1.1. Bolsistas, que terão uma contribuição financeira; 

2.1.2. Voluntários, que não terão contribuição financeira; 

2.2. Independentemente da modalidade de monitoria, os alunos que cumprirem 

adequadamente suas atividades receberão certificados emitidos pela COPPEX, relativo 

ao período/semestre. 

 

Será desligado do programa, o monitor que fizer trancamento do semestre. 
 
2. Das Bolsas 
 
- No total, serão disponibilizadas as vagas descritas no quadro abaixo: 
 

DISCIPLINA/GESTÃO MONITORIA REMUNERADA MONITORIA NÃO REMUNERADA 

COPPEX X 2 

NITA X 2 

NAD X 2 

 
 

3.1. O Programa terá início no 2º Semestre Acadêmico de 2021, respeitando-se o 

Calendário do Ano Letivo de 2021; 

3.2. O Programa disponibilizará 04 (Quatro) meses de duração correspondente ao período 

de 01 de setembro a 15 de dezembro 2021; 

 

Parágrafo Único: O Programa poderá ser prorrogado por igual período, conforme 

contrato individual, sem vínculo empregatício, para as funções de monitor. 

 

4. Atribuições do Monitor Administrativo: 
 
a) Executar o plano de atividades apresentado pelo (a) orientador (a), cumprir uma carga 
horária semanal de 4 horas, durante a vigência da monitoria; 
b) Apresentar, no final de cada período de monitoria, relatório final das atividades 

desenvolvidas para o orientador (a) e entregar para o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD. 

A entrega do referido relatório é imprescindível para a concessão do certificado de 

monitoria e validação dos créditos de atividades complementares. 



 

c) O plano de trabalho deve ser desenvolvido com orientador (a). 

 

4.1 Atividades vetadas aos monitores: 

 

a) O ITPAC PALMAS não reconhece e não se responsabiliza por atividades de monitoria 

exercidas por acadêmicos (as) não contemplados com as vagas previstas neste Edital, 

sejam essas de forma voluntária ou não. 

 

5. Requisitos para participar da programa: 
 
I.   Estar matriculado regularmente; 

II. Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para as atividades de 

Monitoria. 

 

6. Etapas da seleção  
 
I.  exame do histórico escolar (classificatória). 

II. entrevista (eliminatória); 

 

§ 1º. Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos critérios, a seguir: 
 

I. Período mais avançado. 
II. Candidato de maior idade. 
  

6.1 Critério de Seleção 
 

I. Preenchimento da Ficha de Inscrição ON-LINE através do link 

https://forms.gle/aSSHdFYg8T8nZNvFA, de acordo com as datas estabelecidas no 

cronograma – ANEXO I; 

 
7. Informações e Disposições adicionais 
 
7.1. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias finais 

apuradas, de acordo com o Art. 6º deste edital de Monitoria. 

7.3. Os candidatos classificados, mas excedentes do número de bolsas disponibilizadas 

neste edital, poderão ser convocados, no caso de abertura de nova vaga ou por vacância 

de uma vaga atual. 

7.4. Os monitores a integrarem o Programa de Monitoria no período letivo 2021.2 

preencherão o contrato individual, sem vínculo empregatício, para as funções de monitor, 

contendo suas responsabilidades frente ao Programa de Monitoria. 

7.6. O monitor informará sua frequência mensalmente com validação do orientador 

conforme o mês em referência. Lembrando que, o orientador deverá validar a frequência 

do aluno/monitor após a informação da frequência do mesmo, sob pena de ser desligado 

do Programa.  

7.5. O (a) aluno (a) entregará junto ao Núcleo de Apoio Discente – NAD, o relatório Final 

de Monitoria já assinado pelo orientador (a) de acordo com a data estipulada pelo NAD. 



 

Não constatando nenhuma pendência, o (a) aluno (a) e o orientador (a) terão emitidos 

seus certificados. 

 

 

 

Palmas, TO - 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo - I 
CRONOGRAMA 

 

 

16/08/2021 a 
19/08/2021 

Inscrição no link acima de acordo com o item 6.1. 

20/08/2021 Homologação das inscrições. 

23/08/2021 Divulgação do resultado no site institucional. 

 

 

 

 
 
 

 

Profa. Yamba Carla Lara Pereira 

Orientadora da COPPEX 

 

Prof. André Pugliese da Silva 

Orientador do NITA 

 

Kathleen G. Sampaio Stefanelli 

Núcleo de Apoio ao Discente - NAD 


