
DIREÇÃO ACADÊMICA 
SELEÇÃO DE MONITORES 2009.1 

 
 

E D I T A L 
 
 

A DIRETORA GERAL DA FACULDADE INTEGRADA DO RECIFE - FIR, 
considerando o que estabelece as normas previstas na regulamentação do Programa de 
Monitoria da FIR, estabelecidas de acordo com a lei nº 9.394/96 (LDB), faz saber que estarão 
abertas inscrições para o programa de monitoria do segundo semestre de 2009 de acordo com o 
calendário abaixo. 
 
 

DATA PROCEDIMENTO 
22/06 a 24/07/2009 Envio de propostas de Monitoria pelos professores 

03/08/2009 Divulgação de vagas por disciplina aprovadas 
03 a 14/08/2009 Inscrições de Candidatos a Monitores 
17 a 21/08/2009 Processo Seletivo 
24 a 31/08/2009 Assinatura de Contratos 

01/09/2009 Início das Atividades 
30/11 a 04/12/2009 Entrega de Relatório Final e Avaliação de Monitoria 

 

 
1. CONCURSO 

 

1.1 A realização da Seleção de Monitores está a cargo da Coordenação de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão (COPPEX). A essa Coordenação cabe a responsabilidade de planejar, 

coordenar e executar o Concurso para Seleção de Monitores, bem como a de divulgar todas as 

informações pertinentes. 

1.2 O Concurso para Seleção de Monitores está aberto para os acadêmicos que: 

a)  Estiverem regularmente matriculados na FIR. 

b)  Não apresentarem reprovação na disciplina objeto da seleção.  

c)  Terem obtido na Disciplina aprovação com média igual ou superior a 7,0 (sete). 



1.3 Os resultados deste concurso serão válidos apenas para o preenchimento das vagas 

oferecidas para o 2º semestre letivo de 2009. 

1.4  O período de vigência da bolsa de monitoria é de Setembro a Novembro de 2009.  

 

2.  SELEÇÃO E APROVEITAMENTO 

 

2.1 O processo de seleção será constituído de Prova Escrita e/ou Prática que deverá ter a 

duração máxima de 02 (duas) horas e versará sobre todo o conteúdo programático da 

disciplina;  

2.2 As provas serão elaboradas e corrigidas pelos docentes das disciplinas contempladas com 

monitores; 

2.3  Os candidatos à monitoria voluntária também devem ser submetidos aos mesmos critérios 

do processo seletivo relacionado aos monitores bolsistas; 

2.4  Não haverá revisão nem 2ª chamada das provas realizadas; 

2.5  Serão considerados aprovados os acadêmicos que obtiverem os melhores resultados dentre 

os candidatos, respeitando-se a nota mínima, 7,0 (sete); 

2.6 A seleção dos candidatos aprovados obedecerá à ordem decrescente de notas e ao número 

de vagas oferecidas; 

2.7 O critério de desempate será a média obtida pelo aluno na disciplina, durante o curso. 

Persistindo o empate, será classificado o candidato que apresentar melhor coeficiente de 

rendimento escolar; 

2.8 As disciplinas contempladas com monitores dependerão da análise dos projetos de 

monitoria enviados pelos professores; 

2.9 O candidato que obtiver a maior nota será classificado como monitor bolsista ou 

voluntário conforme sua opção de inscrição. Os demais, desde que obtenham nota igual ou 

superior a 7,0 e que existam vagas disponíveis, poderão exercer a atividade de monitoria 

correspondente à sua opção de inscrição; 

 



2.10 Os Alunos que possuem bolsa PROUNI, deverão concorrer apenas às vagas de monitoria 

voluntária, sendo beneficiado com um bônus de participação em 2 (dois) cursos de extensão 

promovidos pela COPPEX, com validade de um ano, caso obtenha nota superior a 8,0 

(oito); 

2.11  Não será permitido, em nenhuma hipótese, o acúmulo de monitoria bolsista ou voluntária e/ou 

com monitoria de pesquisa mesmo vinculada à outra Instituição.   

 
 
3.  INSCRIÇÃO 

 

3.1 A inscrição dos candidatos à monitoria será realizada junto à COPPEX – Coordenação de 

Pós-Graduação Pesquisa e Extensão da instituição, a partir da publicação do Edital. 

3.2 A inscrição deverá ser efetuada mediante requerimento em formulário próprio, 

acompanhado de: 

I - Histórico escolar atualizado  

II - Horários das disciplinas a serem cursadas no 2o semestre de 2009;  

III - Comprovante de matrícula ou outro documento que comprove que o aluno está 

regularmente matriculado no 2o semestre de 2009. 

3.3 Cada acadêmico poderá se inscrever, no máximo, em 2 (duas) disciplinas. No entanto, 

caso o aluno seja aprovado nas duas disciplinas, só poderá exercer a atividade de monitoria 

em uma delas. 

 

4.  REMUNERAÇÃO 

  

 O monitor receberá uma bolsa mensal de R$ 130,00 que será descontada do pagamento 

efetuado em dia, no ato do pagamento da mensalidade. 

 

 

 



5.  DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS 

5.1 Será eliminado da seleção o candidato que, durante as provas, se comunicar com outros 

candidatos, efetuar empréstimo de material, usar de meios ilícitos para a realização do concurso 

ou desrespeitar qualquer norma deste Edital; 

5.2 Também será eliminado e perderá o direito à vaga, em qualquer época, mesmo após ser 

selecionado, o candidato que houver realizado a seleção usando documentos ou informações 

falsas, ou outros meios ilícitos; 

5.3 Os alunos que tenham sido enquadrados nos itens 5.1 e 5.2 ficam impedidos por um 

período de dois semestres letivos, a realizar o processo seletivo para monitoria nesta 

instituição; 

5.4 Aos candidatos que não comparecerem ao local de execução das avaliações em hora e data 

previamente marcadas, em nenhuma hipótese, será fornecida outra oportunidade para 

realização de uma nova prova; 

5.5 O Aluno apenas será vinculado à monitoria a partir da assinatura do contrato 

impreterivelmente dentro do prazo determinado neste Edital; 

5.6 O monitor obriga-se a cumprir a carga horária semanal prevista no plano de atividades 

elaborado pelo professor (carga horária mínima: 4h/semana), podendo participar diretamente 

das aulas, bem como realizar atividades extra-classe solicitadas pelo professor da disciplina; 

5.7  A desvinculação do monitor ocorrerá por desempenho insatisfatório, freqüência inferior a 

75%,  não execução eficiente das atribuições do monitor ou por conclusão de curso; 

5.8 Perderá a vaga o monitor que por qualquer motivo não justificado não realizar assinatura do 

contrato de monitoria dentro do prazo determinado neste edital;   

5.9 O monitor enquadrado no item 5.7 e 5.8 poderá ser substituído por outro monitor Bolsista 

ou voluntário, que tenha atendido as exigências deste Edital, devendo ser indicado pelo docente 

responsável pela disciplina, desde que, ainda reste pelo menos 2 meses de monitoria a ser 

desenvolvido; 

5.9 A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão divulgará, sempre que necessário, 

editais, normas complementares e avisos oficiais sobre a seleção de monitores; 



5.10 Do resultado deste concurso, devido às suas características, não caberá recurso de 

qualquer natureza; 

5.11 Os monitores voluntários estão sujeitos às mesmas obrigações exigidas aos monitores 

bolsistas; 

5.12 Poderá haver acúmulo de descontos na mensalidade, desde que o valor total dos descontos 

não ultrapasse o valor de 50% da mensalidade do curso ao qual o aluno está vinculado, 

devendo os alunos do PROUNI atender ao item 2.10; 

5.13 No caso de alunos com FIES, a bolsa de monitoria complementará o valor da mensalidade 

a ser pago, não havendo ressarcimento se o valor da bolsa de monitoria ultrapassar o restante da 

mensalidade; 

5.14 Em nenhuma hipótese haverá devolução do desconto da mensalidade em forma de 

pagamento ao aluno ou ao seu responsável; 

5.15 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Direção 

Acadêmica. 

                 Recife, 22 de Junho de 2009. 

 
 
 

_____________________________________ 
Sr.ª Rita Sales 
Diretora Geral 

 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Evandro Duarte 

Diretor Acadêmico 
 
 
 

_______________________________ 
Profa. Walfrido Menezes 

Coord. de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão 
 


