
 

Processo Seletivo Simplificado – Fluxo Contínuo - Seleção de Monitoria Laboratório  

Seleção nº3/2021 

 

A Direção Geral do IFRJ - campus Duque de Caxias comunica, pelo presente Edital, que 

estarão abertas as inscrições para a Seleção de Monitores(as) para as vagas conforme 

Anexo I de acordo as disposições contidas neste Edital e com o regulamento interno de 

monitoria do campus Duque de Caxias. 

1 DAS DISCIPLINAS/VAGAS 

1.1  Vagas, Carga Horária, Pré-requisitos e Turno de atuação: Anexo II 

1.2  Além dos classificados, será formado um cadastro de reserva. 
1.3  Não é permitido ao monitor(a) atuar no mesmo turno em que está matriculado(a). 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Os(as) candidatos(as) à seleção de monitor(a) deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) estar regularmente matriculado no(s) curso(s) conforme pré-requisitos; 
b) atender aos pré-requisitos descritos no Anexo I;                                                                                                        

c) ter disponibilidade de tempo para desenvolver a atividade, sem prejuízo à sua 
frequência escolar (A carga horária das atividades de monitoria encontra-se descrita no 
Anexo I);                                                                                                                                                      
d) atender a todos os itens do regulamento interno de monitoria do campus Duque de 

Caxias;                                                                                                                                                      
e) O aluno precisará se enquadrar no perfil do programa de assistência estudantil 

(PAE) para o recebimento da bolsa de monitoria. 

2.2 Os(as) estudantes interessados(as) em concorrer a uma vaga, deverão realizar a 

inscrição de acordo com as datas descritas no Anexo III.  

A inscrição será feita via formulário no Google Forms, link disponível no Anexo III. 

3 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1 Critérios de Seleção: Anexo II 

3.2 Os(as) alunos(as) selecionados(as) atuarão como monitores(as), com carga horária 
definida pelo regulamento de monitoria do campus Duque de Caxias do IFRJ. 

4 DAS AVALIAÇÕES  

4.1 As avaliações serão realizadas por meio de entrevista técnica e análise da carta de 
intenções, conforme cronograma (Anexo III);  

4.2 A carta de intenção deve ser digitada em fonte Arial 12.  É recomendável que contenha 

os motivos e as expectativas que o(a) levaram a se interessar pela Monitoria, bem como; 

suas experiências acadêmicas, como participação em Projetos de Iniciação Científica, 

Cursos, Palestras ou Minicursos; como se sente trabalhando em equipe e a sua 

disponibilidade de horários. 



 

5 DOS RESULTADOS  

5.1 Os candidatos serão informados do resultado parcial via e-mail da Monitoria no dia 

18/11/2021; 

5.2 Os(as) candidatos(as) que se sentirem prejudicados(as) deverão entrar com recurso, 

junto ao e-mail monitoria.ifrjdc@gmail.com, das 08:00 às 16:00 horas do dia 

19/11/2021; 

5.3 O resultado final será divulgado no dia 23/11/2021, via e-mail utilizado na inscrição; 

5.4 O resultado da seleção terá validade para os semestres letivos de 2021.2, 2022.1 
podendo ser prorrogado; 

5.5 Na hipótese de não preenchimento de vaga, poderá ser realizado outro processo 

seletivo, divulgado em edital específico, podendo remanejar ou destinar a vaga para outra 

disciplina; 

5.6 Os candidatos aprovados, mas não classificados, poderão ser aproveitados como 

monitores voluntários(as). 

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1 Os(as) bolsistas serão contratados mediante análise da capacidade financeira do 

campus na ocasião. 

 
6.2 Os(as) bolsistas selecionados(as) serão contactados pelo responsável pela monitoria 
para o preenchimento de formulários e orientações pelos dados informados no ato da 
inscrição. 
 
6.3- O pagamento da bolsa será exclusivamente realizado por depósito em conta 
corrente, de qualquer banco comercial, desde que o(a) monitor(a) beneficiário(a) seja 
o(a) titular da conta, não seja uma conta conjunta, nem conta poupança. 
 

6.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino e Coordenação Técnico-
Pedagógica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – Quadro de vagas  

 

Monitoria Total de 
vagas 

Carga 
horária 

semanal 

Horário de 
atuação 

Pré-requisitos 

Laboratório de Química Geral e 

Inorgânica 

 

 

 

 

 

12 (doze) 

 

 

 

 

 

16 horas 

 

 

 

 

 

manhã e/ou 
tarde e/ou 

noite  

 

 

Estudantes a partir 
do penúltimo 

período dos cursos 
técnicos, 

concomitantes/subs
equentes ou 
integrados;             

ou da LQ que já 
tenham cursado 

presencialmente a 
disciplina de 

Química Geral 
Experimental.  

Laboratório de Química Analítica 

Laboratório de Química Orgânica 

Laboratório de Análise Instrumental 

Laboratório de Projetos - (Petróleo e 

Gás) 

Laboratório de Projetos - (Plástico) 

Laboratório de Biologia 

 

ANEXO II – Critérios de Seleção 

 

Monitoria Critérios de Seleção e/ou Classificação 

VÁLIDO PARA TODOS OS 

LABORATÓRIOS 
Entrevista técnica e carta de intenção (tendo como prioridade os 

que necessitam das horas de estágio) 

 

 



 

ANEXO III 

CRONOGRAMA GERAL 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrições 11/11 a 14/11/2021 

Questionário no Google Forms.   
Link: 

https://forms.gle/H5y2bYc5QHKaq5FG7 
 

Seleção 
(entrevista) 

17 e 18/11/2021 Conforme convocação por e-mail 

Resultado 
parcial 

18/11/2021 Via e-mail 

Recursos 19/11/2021 (08:00 às 16:00 horas) 

Enviar recurso ao e-mail 

monitoria.ifrjdc@gmail.com 
 

Resultado final 23/11/2021 Via e-mail 

 

https://forms.gle/H5y2bYc5QHKaq5FG7
mailto:monitoria.ifrjdc@gmail.com

