EDITAL Nº. 01/2015
SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DE
MONITORIA DESENVOLVIDAS COMO AÇÃO DO PROEMI/PJF NA EEM
NAZARÉ GUERRA, EM ITATIRA /CEARÁ.
A Secretaria da Educação Básica/07ª CREDE, por meio da Direção da EEM Nazaré Guerra 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.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção destina-se a formar um banco de tutores alunos monitores para realizar atividades
voltadas a ações pedagógicas, culturais e esportivas desta Instituição de Ensino.
1.2. O Valor da bolsa mensal será de R$ 100,00 (cem reais) de acordo com Portaria nº 0285/2015,
publicada no D.O.E de 22 de Abril de 2015 a carga horária semanal de 12 (doze) horas aulas,
durante 3 meses do corrente ano, conforme o que estabelece o Art. 5º da Lei nº 15.190, de 19 de
julho de 2012.
1.3. O processo seletivo regido por este Edital será coordenado e executado pelo Grupo Gestor
ProEMI/JF e representantes do Grêmio Estudantil e Conselho Escolar, Conforme Portaria Nº
02/2015.

2.DAS ATRIBUIÇÕES
2.1. 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 colaborar. .
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições dos candidatos serão realizadas na sede da EEM Nazaré Guerra, situada na
Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro do Distrito de Lagoa do Mata- Itatira - Ceará , sob a
responsabilidade da Comissão Executiva da seleção determinada pelo núcleo gestor da Escola,
por meio da portaria de Nº 02/2015. nos dias 20, 21 e 22 de Maio de 2015 no horário de 8:00 as
11:30h e das 13:00 as 16:00 h.

4.DAS EXIGÊNCIAS NO ATO DA INSCRIÇÃO
4.1. No ato da inscrição os candidatos devem apresentar uma ficha de inscrição dedidamente
preenchida e sem rasuras(ANEXO 1), cópia do RG e CPF, cópia do Comprovante de Residência,
uma declaração de próprio punho atestando disponibilidade de tempo para desenvolver as
atividades caso seja selecionado, uma declaração em papel timbrado expedida e assinado(a) por
algum representante do núcleo gestor da Escola Nazaré Guerra, atestando frequência(igual ou
superior a 80%) e rendimentos satisfatórios de aprendizagem ao longo do primeiro período do ano
em curso, considerando o resultado da avaliação cognitiva (PROVAO 1) a avaliação satisfatória
nos conceitos atitudinais em todas as componentes curriculares.
4.2. Possuir competências e habilidades para as disciplinas contempladas com Monitoria de sala
de aula: Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física e Biologia ou ter domínio de leitura
(Multimeios), informática (Laboratório de Informática) ou aptidão para as práticas desportivas
(esporte) e para pesquisa (Laboratório de Ciências). Tal exigência com testes, conforme quadro
específico de habilidades por modalidade de trabalho.
4.3. Não ter mais de um registro na sua Ficha de Ocorrência disciplinar e/ou não ter sofrido
nenhuma suspensão escolar durante sua vida estundantil no Ensino Médio, de acordo com as
regras expressas no regimento da escola.

5. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
INSCRIÇÃO

DATAS

Recebimento das incrições dos candidatos, bem como
20 a 22 de Maio
analise dos documentos comprobatórios dos requisitos para
participar do processo seletivo.
Prova cognitiva e discurssiva

26 de Maio

Resultado da Prova Cognitiva

27 de Maio

Recursos sobre os resultados da prova cognitiva

28 de Maio

Resultado final da prova cognitiva após analise dos
resultados dos recursos.

29 de Maio

Entrevistas

02 de Junho

Resultado Final

04 de Junho

5.1. Serão selecionados entre os inscritos, 26 (vinte e seis) alunos monitores de acordo com as
etapas previstas neste edital no quadro informativo acima. Sob a Coordenação executiva do
Processo seletivo a que se refere este edital conforme portaria Nº 02/2015, e o resultado será
divulgado na própria escola no dia 04 de Junho de 2015 na sede da escola e por meio do veículo
de comunicação local (rádio) até as 17 h.
6. DO QUADRO DE VAGA DE ACORDO COM A DISTRIBUIÇÃO POR MODALIDADE

AREA DE ATUAÇÃO DO MONITOR

VAGAS

Monitor da disciplina de Matemática (sede)

5

Monitor de Língua Portuguesa (sede)

5

Monitor de matemática (Extensão Bandeira)

1

Monitor de Língua Portuguesa (Extensão Bandeira)

1

Monitor de matemática (Extensão Cachoeira)

1

Monitor de Língua Portuguesa (Extensão Cachoeira)

1

Monitor para Laboratório de Ciências

3

Monitor para Laboratório de Informática

3

Monitor para Práticas esportivas

3

Monitor para o Multimeios

3

7. DOS CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS.

Para os candidatos a
monitores de Língua
Portuguesa.(Sede e
Extensões) e Práticas
Esportivas.

Leitura e Interpretação de textos, aspectos da textualidade,
Coerência e Coesão; Semântica: Denotação e conotação;
Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Hipônimos e
Hiperônimos; Polissemia do discurso. Fonética: Fonema; Sons e
letras; Dígrafo e dífono. Encontros consonantais; Encontros
vocálicos, Divisão silábica, Tonicidade. Ortografia. Morfologia.
Classes gramaticais: substantivo, artigo, numeral, adjetivo,
pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição.

Para os candidatos a
monitores de
Matemática.(Sede e
Extensões)/LEI e
Laboratório de
Ciências

Conjuntos. Pertinência, Inclusão, União e Interseção. Conjuntos
Numéricos. Conjuntos dos Números Naturais: Inteiros, Racionais
e Irracionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem.
Equação do 1º Grau.Raciocínio LógicoMonitores

Para os candidatos a
monitores do Centro
Multimeios

Leitura de uma obra literária a ser definida pela Comissão
organizadora e elaboração da ficha síntese a ser preenchida no
dia da avaliação escrita cognitiva para todos os candidatos

Para os candidatos a
monitores do LEI

Conjuntos. Pertinência, Inclusão, União e Interseção. Conjuntos
Numéricos. Conjuntos dos Números Naturais: Inteiros, Racionais
e Irracionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem.
Equação do 1º Grau.
Noções das TICs.

8. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO:
8.1. ETAPA 01: Prova Cognitiva contendo vinte questões de Língua Portuguesa (Para
candidatos a monitores da disciplina de Língua Portuguesa)/ vinte questões de matemática
(Para candidatos a monitores da disciplina de Matemática e Laboratório de Ciências)/dez
questões de matemática e dez questões de TICs, para candidatos a monitores do LEI,
Leitura da obra literária para os candidatos a monitores do Centro de Multimeios. Todas
estas provas ocorrerão no mesmo dia conforme ítem 5. deste edital.
ETAPA 02: Realização de entrevistaMonitoress com os candidatos classificados na etapa
1.

ETAPA 01

PONTUAÇÃO MÁXIMA

PROVA ESCRITA: 20 QUESTÕES, onde cada questão
acertada vale 0,5

10 PONTOS

ETAPA 02 ENTREVISTA (CRÍTERIOS A SEREM
AVALIADOS)
Desenvoltura e proatividade.

0-2 PONTOS

Atenção e capacidade de colaboração.

0-2 PONTOS

Dominio do assunto.

0-2 PONTOS

Espírito de Liderança.

0-2 PONTOS

Controle emocional.

0-2 PONTOS

PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ENTREVISTA

10 PONTOS

PONTUAÇÃO FINAL: (NOTA DA PROVA MAIS NOTA DA ENTREVISTA)

9. DA VIGÊNCIA DA SELEÇÃO
9.1. A vigência desta seleção será de 03 (três) meses a contar da data do seu resultado podendo
ser prorrogado por igual período.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Os candidatos selecionados serão convocados conforme lista de classificação podendo ser
convocado algum candidato classificável caso exista desistencia e/ou vacancia nas vagas
publicadas neste edital, respeitado rigososamente a lista de classificação.
10.2. Os candidatos que por ventura desistirem, após resultado final da seleção devem assinar o
termo de desitência, de forma a tornar o processo legal e indene.
10.3. Os casos omissos e duvidosos referentes ao processo de Seleção serão resolvidos pela
Comissão responsável pela Seleção.

Itatira/Ceará, 14 Maio de 2015.

Maria Eliane de Lima Dias
Diretora

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INCRIÇÃO Nº ________

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO: __________________________________________________________________
DATA DE NASC: _____/____/______

SEXO: _____________________

EMAIL: ____________________________________ TELEFONE: ______________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________
BAIRRO_________________________ CIDADE _______________________ ESTADO______________
CEP: ___________________________ CPF___________________________ RG___________________
DISPONIBILIDADE
SEDE (

) (M/T)

EXTENSÃO (

) (N)

ITATIRA, _____ DE MAIO DE 2015

_____________________________________________
Assinatura do Candidato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nº DA INSCRIÇÃO ______
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________
EMAIL; __________________________________ TELEFONE: ___________________________
DISCIPLINA PRETENDIDA: _______________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: __________________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu ______________________________________, aluno regularmente matriculado na
EEM Nazaré Guerra, no _____ Ano, Turma _____ no ano letivo de 2015, tenho
disponibilidade para desenvolver atividade na função de Monitor, como parte integrante da
Metodologia Jovem de Futuro/PROEMI

Lagoa do Mato – Itatira __________ de Maio de 2015

___________________________________________
Assinatura do Candidato

