EEFM JÚLIA CATUNDA
EDITAL 01/2015
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS MONITORES DO PROJETO DO ENSINO MÉDIO
INOVADOR – JOVEM DE FUTURO
A Secretaria da Educação Básica/07ª CREDE, por meio da Direção da EEFM Júlia Catunda no
uso de suas atribuições legais e atendendo ao que dispõe a LEI nº. 15.190 de 19/07/2012 e a
Portaria nº 0285/2015, publicada no D.O.E de 22 de Abril de 2015, torna pública a abertura de
inscrições e a realização de processo seletivo destinado a formar um banco de Alunos Monitores
com perfil de liderança e habilidades para realizar atividades voltadas para o fortalecimento das
ações pedagógicas e de projetos artísticos, culturais e esportivas desta Instituição de Ensino. São
tipos de Monitoria o suporte a atividades nos Laboratórios de Informática, Ciências ou Física, no
Centro de Multimeios (biblioteca) ou Quadra de Esportes, além da coordenação de Grupos de
Aprendizagem Colaborativas, visando o fortalecimento dos conteúdos de Língua Portuguesa,
Matemática e outros componentes curriculares. Os monitores podem atender ainda a outras
demandas pontuais em que essa modalidade de apoio possa necessitar.

I. Objetivo da Escolha do Aluno Monitor:
Desenvolver competências e habilidades para potencializar o protagonismo juvenil,
promover

um

ambiente

de

aprendizagem

colaborativa,principalmente,em

Língua

Portuguesa e Matemática na escola e fortalecer uma postura ética dos estudantes frente
aos compromissos assumidos com a monitoria e a própria instituição de ensino.Os
monitores podem atender ainda a outras demandas pontuais em que essa modalidade de
apoio

venha a necessitar.Realizar também atividades voltadas para o fortalecimento

das ações pedagógicas e de projetos artísticos, culturais e científicos desta Instituição de
Ensino. São tipos de Monitoria o suporte a atividades nos Laboratórios de Informática,
Ciências.
II. Número de monitores:
15 MONITORES
III. Público-alvo:
Alunos regularmente matriculados na escola com melhor
Portuguesa e Matemática no primeiro período letivo.
IV. Duração:
Por um período de três meses.

desempenho

em Língua

V. Carga horária:
Por um período de 08 horas semanais.
VI. Perfil desejado dos participantes:
a) Estar regulamente matriculado na escola, em qualquer série, 1ª, 2ª ou 3ª Séries;
b) Habilidades desenvolvidas em Português e Matemática;
c) Bom relacionamento com colegas, professores e funcionários;
d) Disponibilidade para o cumprimento das tarefas.

VII. Direitos do aluno Monitor:
a) Participar da formação do aluno monitor;
b) Participar de reuniões de planejamento das atividades com o orientador;
c) Montar um roteiro de tarefas a serem desenvolvidas ;
d) Registrar fatos positivos ou negativos envolvendo o grupo;
e) Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado;
f) Entregar relatório ao Tutor nas datas estabelecidas.
XIII. Período de inscrições:
20 a 25 de maio de 2015 nos horário escolares de cada turno.
IX. Seleção:
A seleção será feita através do bom desempenho em Língua Portuguesa e Matemática
nas notas referentes ao primeiro período letivo de 2015.
Entrevista dia 27/05/15 com o trio Gestor Jovem de Futuro na escola, e o professor
orientador da disciplina em que o aluno irá concorrer.
X. Resultados:
Resultado final:dia 29 de maio de 2015, que será divulgado através do blog da escola,
exposição do resultado no painel de informação da escola e comunicação feita por
telefone.
XI. DA GRATIFICAÇÃO (OU BOLSA) o aluno monitor receberá o valor de R$ 100,00
(cem reais) mensal durante o período de sua monitoria.
XIII. Carga horária 08 horas semanais.
XIV. Início das atividades:
Dia 01 de junho de 2015.

XIII. Disciplinas e professores orientadores:
DISCIPLINA

ORIENTADOR

VAGAS

Matemática

Francisco Herculano Ferreira de Sousa

06

Língua Portuguesa

Sandra Duarte de Sousa

06

Apoio ás atividades
esportivas

Antonia Avanda Carlos de Sousa

01

Apoio as atividades do
projeto jovem cientista

George Muniz Mesquita

01

Apoio as atividades do
Lab. de Informática

Carlos Eduardo Sérgio Lima

01

Santa Quitéria, Ce, 12 de maio de 2015.
.

