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PROGRAMA DE MONITORIA DE LABORATÓRIOS

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)
Campus Rio Verde, por meio da Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, no uso de
suas atribuições, torna público o presente Edital, para seleção de Monitores de Laboratório,
de acordo com o disposto no presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O programa é voltado para os estudantes de cursos técnicos, de graduação ou de pós-
graduação do IF Goiano – Campus Rio Verde e tem como principal objetivo favorecer a
qualidade das aulas práticas das disciplinas dos cursos técnicos e de graduação e promover
crescimento no desempenho acadêmico dos discentes. Visa também repor vagas em
ambientes que ocorreram vacância ou com novas demandas justificadas. Além disso,
pretende-se favorecer as políticas de permanência de discentes no Campus, com a
finalidade de contribuir para a formação de recursos humanos no IF Goiano.

2. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO

Na Tabela 01 encontra-se o cronograma, com as datas das etapas do Processo Seletivo.
Esclarecimentos poderão ser obtidos na secretaria da Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa
e Inovação (DPGPI) do Campus Rio Verde.
Tabela 01. Cronograma geral do processo seletivo

ORDEM ETAPAS DATAS

1 Lançamento do
Edital 01/2020

23/09/2020

2 Prazo para
impugnação do
edital

24 horas após o lançamento

3 Período de
Inscrições

24/09 a 30/09/2020

4
Plataforma
para Inscrição

Formulário de Propostas Online, disponível no sítio Institucional:
https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano/index.php?
id_selecao=Mzg3

5 Análise e
convocação
para a
Entrevista

Até 04/10/2020

6 Entrevistas 05/10 a 07/10/2020

7 Divulgação do
resultado
preliminar

Até 09/10/2020

8 Prazo para
protocolar
recursos ao
resultado

24 horas após a divulgação do resultado



9 Divulgação do
resultado final

Até 12/10/2020

10 Implementação
das Bolsas

13/10/2020

Observação: A DPPGI, receberá as solicitações de recurso de acordo com seus horários de
funcionamento. As inscrições deverão ocorrer até às 23:59h, horário de Brasília.

3. DAS VAGAS

Serão oferecidas 27 (vinte e sete) bolsas de Monitorias de Laboratório, conforme Tabela 02.

Tabela 02. Distribuição das bolsas de Monitorias de Laboratório.
Laboratório Docente Responsável Vagas

Análise de Alimentos Priscila Alonso dos Santos 1
Análise Sensorial Mariana Buranelo Egea 1
Água e Efluentes Suzana Maria Loures de Oliveira Marcionilio 1
Biotecnologia Fábio Henrique Dyszy 1
Central Avançada de Análises Químicas Suzana Maria Loures de Oliveira Marcionilio 1
Cultura de Tecidos Vegetais Lucas Anjos de Souza 1
DPGPI Frederico Antonio Loureiro Soares 1
Ecofisiologia e Produtividade Vegetal Alan Carlos Costa 1
Estruturas Philippe Barbosa Silva 1
Hidráulica e Irrigação Marconi Batista Teixeira 1
Informática dos PPGSS Marconi Batista Teixeira 1
Instalações Elétricas e Energias Renováveis João Areis Ferreira Barbosa Junior 1
Microbiologia de Alimentos Letícia Fleury Viana 1
Microscopia Maria Andréia Correa Mendonça 1
Microscopia Valdnéa Casagrande Dalvi 1
Multidisciplinares de Informática Leonel Diógenes Carvalhaes Alvarenga 1

Museu de Solos, Rochas e Minerais Eduardo da Costa Severiano 1
Pavimentação e Transporte Philippe Barbosa Silva 1
Piscicultura e Aquapônia Adriano Carvalho Costa 1
Poluição do solo Rafael Leal 1
Química Geral e Inorgânica Celso Martins Belisário 1
Redes de Computadores Leonel Diógenes Carvalhaes Alvarenga 1
Setor de Fruticultura Fernando Higino de Lima e Silva 1
Tecnologia de Cereais Mayra Conceição Martins Peixoto 1
Reprodução Animal Karen Martins Leão 1
Bromatologia e Nutrição Animal Katia Cylene Guimarães 1
Química Agrícola Carlos Ribeiro Rodrigues 1

TOTAL 27

4. DO VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA

4.1 O Programa de Bolsas de Monitoria de Laboratório financia uma bolsa no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) mensais, durante a vigência do Edital, depositados em
conformidade com a disponibilidade financeira do campus.
4.2. O aluno, Monitor de Laboratório, receberá certificado contabilizando o quantitativo de
horas desempenhado na monitoria.
4.3. A vigência da bolsa de Monitoria de Laboratório será de 2 (dois semestres letivos,
consecutivos).

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via Internet, por intermédio do
Formulário de Proposta Online, disponível no sítio Institucional
(https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano/index.php?id_selecao=Mzg3#) no período de
inscrições conforme Tabela 01 deste Edital se estendendo até às 23:59, horário de Brasília,
da data limite de submissão.



5.2. O candidato poderá se inscrever para um único Laboratório.
5.3. Para se inscrever, o candidato deverá enviar por intermédio do Formulário de Propostas
Online os seguintes documentos (anexos):
a) Formulário de Proposta Online devidamente preenchido (Anexo I);
b) Cópia do RG (Anexo II);
c) Cópia do Histórico Escolar, impresso pelo próprio discente, via Q-acadêmico, não sendo
necessário carimbo e assinatura da Coordenação de Registros Escolares (Anexo III).
d) Quadro com 20 horas disponíveis para exercer suas funções (Anexo IV).
5.4. Os documentos para Inscrição no Processo seletivo deverão ser encaminhados,
exclusivamente via Internet, (tamanho máximo de 10 MB), em forma de arquivo no formato
“PDF”, no ato da inscrição.
5.5. A inscrição implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições
totais previstas neste Edital e nas normas e critérios de seleção específicos do Programa de
Monitoria de Laboratório, para qual o candidato está se inscrevendo, às quais não poderá
alegar desconhecimento.
5.6. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.

6. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

6.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos Técnicos, de Graduação ou de Pós-
Graduação do IF Goiano, Campus Rio Verde, na modalidade presencial.
6.2. O candidato não poderá estar cumprindo medida disciplinar grave ou gravíssima.
6.3. Ter rendimento acadêmico, para alunos que ainda não concluíram o primeiro semestre
de seu curso, terão o rendimento escolar 6,0.
6.4 Para concorrer as bolsas de Monitoria o aluno não poderá ter vínculo empregatício, nem
receber salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer
natureza, inclusive não ser beneficiário de bolsa no IF Goiano (Iniciação Científica, Monitoria
ou Projeto de Ensino, Estágio ou de Pós-graduação), durante a vigência da bolsa, exceto
auxilio de assistência estudantil.
6.5. Aos alunos que foram monitores de laboratório na vigência anterior à essa e pretendem
concorrer a uma bolsa de monitoria de laboratório, é necessário que apresente o
comprovante de entrega do Relatórios de Atividades de Monitoria na Gerência de Pesquisa
da DPGPI do Campus Rio Verde.
6.6. O candidato que exerce vínculo empregatício em qualquer instituição pública ou
privada, durante a vigência deste Edital, será desclassificado do Programa de Bolsas de
Monitoria de Laboratório.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1. As propostas serão analisadas pelo Comitê Específico designado por meio de portaria
emitida pelo Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do Campus de Rio Verde.
7.2 A seleção das propostas constará de duas etapas:
7.2.1. Análise do Histórico Escolar
a) Será extraído o Coeficiente de Rendimento.
7.2.2. Entrevista online (Google Meet),  em que será avaliado:
a) O interesse geral do candidato à atividade de monitoria de laboratório;
b) A disponibilidade do candidato;
c) A afinidade com a área de interesse.
7.3. As inscrições homologadas e o horário das entrevistas serão divulgados pela Diretoria
de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do IF Goiano - Campus Rio Verde e no site
https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano/index.php?id_selecao=Mzg3#
7.4. Os candidatos inscritos no Programa de Bolsas de Monitoria de Laboratório terão sua
Pontuação Final de acordo com seguinte fórmula:

Nota Final =Coeficiente de Rendimento do Aluno + Nota da Entrevista / 2

7.5. Para efeito de cálculo, os alunos que não concluíram o primeiro semestre de curso
terão o coeficiente de rendimento escolar igual a 6,0.

8. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR DE LABORATÓRIO

8.1. Constituem-se atribuições do Monitor de Laboratório:
a) Apresentar um Relatório de Atividade de Monitoria ao Responsável pelo Setor, ao



término da vigência;
b) Conhecer, divulgar e fazer cumprir as normas de Laboratório dentro de suas atividades;
c) Preparar e acompanhar aulas práticas desenvolvidas nos laboratórios, zelando pela
conservação e manutenção dos ambientes e dos equipamentos.
d) Assinar diariamente a folha de registro de ponto;
e) Cumprir 20 (vinte) horas de atividades semanais;
f) Manter a organização dos equipamentos e materiais utilizados no laboratório que é
monitor;
g) Auxiliar estudantes, quando solicitado pelo supervisor, na realização de trabalhos
práticos ou experimentais, sempre que compatível com seu grau de conhecimento e
experiência; durante o seu horário de atividade de monitoria.

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

9.1. Constituem-se atribuições do supervisor:
a) Acompanhar e orientar o desempenho do aluno na realização das atividades de
monitoria de laboratório;
b) Auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades do monitor;
c) Assinar os relatórios juntamente com o monitor e encaminhar à Diretoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação;
d) Responsabilizar-se pelo cumprimento da carga horária dedicada pelo (s) bolsista (s) aos
trabalhos
e) Informar à Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação sobre o não cumprimento
por parte dos monitores das atividades de monitoria de laboratório;
f) Assinar mensalmente a folha de pontos do monitor;
g) Prestar informações sobre o andamento das atividades do monitor a Diretoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação do campus quando solicitado;
h) Justificar, por escrito, a substituição ou o cancelamento do monitor de laboratório.

11. DO RESULTADO FINAL

11.1. A divulgação dos nomes dos candidatos aprovados e classificados acontecerá na data
estabelecida no Cronograma deste Edital, no site
https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano/index.php?id_selecao=Mzg3#.

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1. As atividades de Monitoria de Laboratório serão desempenhadas obedecendo às
necessidades dos mesmos.
12.2. O aluno terá sua bolsa suspensa a pedido, ou cancelada, se incorrer num dos
seguintes motivos:
a) Mais de 2 (duas) faltas injustificadas na monitoria.
b) Por desempenho insuficiente/insatisfatório, comprovado através de parecer do professor
responsável, diagnosticado no período de vigência da monitoria.
12.3. Os alunos monitores estarão submetidos às normas disciplinares desta Instituição.
12.4. A implementação das bolsas concedidas, de acordo com a Tabela 02, ficará
condicionada à disponibilidade de recursos financeiros pelo IF Goiano, Campus Rio Verde.
Dessa forma, a confirmação (ou não) do pagamento das bolsas não será necessariamente
definida pelos resultados preliminar ou final, mas sim pelo Memorando de Empenho de
Recursos do IF Goiano, Campus Rio Verde. Sobre isso, não caberá recurso.
12.5. Supervisores e Alunos em débito com o Programa de bolsas de monitória, como por
exemplo: não entregar o relatório de atividade dos monitores, assim como o parecer de
desempenho do monitor ser desfavorável, válido apenas para estudantes, estarão
enquadrados na condição de inadimplência com a Gerencia de Pesquisa, impossibilitando
de concorrer a este e futuros Editais.
12.6. Só serão emitidos certificados para o supervisor e seu respectivo bolsista referente ao
período de participação no programa de Monitoria de Laboratório. Os certificados serão
emitidos para o supervisor e para o bolsista, se ambos não apresentarem pendências e/ou
inadimplências junto a Gerência de Pesquisa.
12.7. Em caso de desistência do aluno da monitoria, o supervisor deverá solicitar
imediatamente o cancelamento ou a substituição do aluno, via SEI/SUAP, à Gerência de
Pesquisa, caso contrário o aluno e o supervisor ficarão em débito com o Programa.
12.8. Em caso de substituição de monitor, será indicado o candidato que ficou classificado



no processo seletivo com a maior pontuação. Em caso de substituição ocasionado pelo item
12.20 e não houver alunos classificados, o supervisor poderá indicar um que atenda as
exigências deste edital;
12.9. A Gerência de Pesquisa do campus poderá cancelar ou suspender bolsas a qualquer
momento, caso ocorra o não cumprimento das normas deste edital.
12.10 A Gerência de Pesquisa responsável por esse processo seletivo divulgará, sempre que
necessário, normas complementares e avisos especiais.
12.11. A qualquer momento a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação poderá
lançar retificações, erratas e outro, que entrarão em vigência de imediato.
12.12. Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação de Pesquisa responsável pela
elaboração do processo seletivo, juntamente com o Diretor de Ensino e, ou Diretor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação e, quando necessário, serão encaminhados à Direção-Geral
deste Campus.
12.13. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Verde, 23 de setembro de 2020.

        

Assinado Eletronicamente 
Dr. Frederico Antonio Loureiro Soares

Gerente de Pesquisa
IF Goiano – Campus Rio Verde

Assinado Eletronicamente 
Dr. Adriano Jakelaits

Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
IF Goiano – Campus Rio Verde

Assinado Eletronicamente 
Dr. Fabiano Guimarães Silva

Diretor Geral
IF Goiano – Campus Rio Verde



ANEXO I

Edital para Seleção de Monitores de Laboratórios Nº 01/2020

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo, sem abreviação:

Sexo:

CPF:

RG: Órgão Expedidor:

Data de nascimento:

Nome do curso:

Número de matrícula:

Período que está cursando atualmente: Mês/ano de conclusão do curso:

Email:

Endereço residencial:

Telefone para contato (indicar pelo menos 1 móvel e 1 fixo):

Dados Bancários (obrigatoriamente em nome do candidato)

Número do banco: Número da agência: Conta Corrente:

Monitoria para o Laboratório:

Data:_____/_____/_____. Assinatura:

Obs.: A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento.
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