
ESCOLA ARACY MAGALHÃES MARTINS  

EDITAL 01/2015

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS MONITORES DO PROJETO DO ENSINO MÉDIO

INOVADOR – JOVEM DE FUTURO

      A Escola Aracy Magalhães Martins através do ProEMI / Jovem de Futuro, uma 

parceria do estado com o instituto UNIBANCO, torna publico por meio deste Edital, o 

processo de seleção de alunos monitores para desenvolver atividades de apoio 

pedagógico nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. (BOLSA – MONITOR NO

VALOR DE R$ 100,00 – CEM REAIS)  

                    

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.

II. Número de monitores:

14 MONITORES

III. Público-alvo:

Alunos regularmente matriculados na escola com bom desempenho em Língua 
Portuguesa e Matemática.

IV. Duração: 

Por um período de três meses.

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 resolvidas;

d) Coordenar os monitores;

e) Registrar fatos positivos ou negativos envolvendo o grupo;

f) Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado;

g) Entregar relatório ao orientador nas datas estabelecidas.

XIII. Período de inscrições:

18 a 22 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 e  
entrevista.

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 Luciana Catunda de Mesquita 7

Língua Portuguesa Juelina Pereira de Sousa 7

Santa Quitéria, Ce, 11 de maio de  2015. 

.




