
 

Atualização em 2017 

EDITAL DE CHAMADA XX/XX 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA MONITORIA 

CURSOS DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS, GESTÃO COMERCIAL, GESTÃO PÚBLICA, MARKETING E ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, por meio  da Direção e da Direção Acadêmica, 

representadas pelas Coordenações dos Cursos de Graduação, torna público as normas que 

regem a seleção de MONITORES para as Áreas: Lógica da Programação e Matemática; 

Desenvolvimento de Sistemas; Banco de Dados; Relações Trabalhistas; Economia e 

Mercado; Finanças e Custos; Estatística no Setor Público de acordo com as seguintes 

normas: 

 

1. DO OBJETO 

Seleção de bolsistas de Monitoria, do Programa de Monitoria da Faculdade de Tecnologia 

Senac-DF, para os cursos de Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública,  Marketing e Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, para o período de setembro a dezembro de 20XX, podendo ser renovado por 

mais cinco meses, de acordo com as condições e normas do presente edital. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS: 

  

2.1. Ter cursado ou estar cursando a disciplina à qual pretende candidatar-se para atuar 

como monitor; 

2.2.  Estar adimplente junto à Faculdade Senac-DF; 

2.3. Ter disponibilidade de tempo de 8 horas semanais para cumpri-las, sendo 4h aos 

sábados ou 1 (uma) hora durante 4 dias no período que antecede o início das aulas no turno 

noturno ou no período posterior ao término das aulas no turno matutino, e 4h por meio de 

estudos e orientação docente. 

 

3. ÁREAS DE MONITORIA 

3.1. Cada área de monitoria é composta por disciplinas inter-relacionadas conforme os 

quadros: 

 

 

 



 

 

 

Quadro 1: 

Área Finanças e Custos 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

Lógica e Matemática 

Computacional 
Banco de Dados 

D
is

c
ip
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a
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  Finanças e Contabilidade 

 Custos e Formação de 
Preços 

 Gestão Financeira e 
Orçamentária 

 

 Linguagem Técnica de 
Programação I 

 

 Lógica de Programação 

 Matemática 
Computacional  
 

 Fundamentos de Banco 
de Dados 

 Administração de Banco 
de Dados 

V
a

g
a

s
 

 Plano Piloto (Noturno): 1 
 
 
 
 
Total: 1 vaga 

 

 Plano Piloto (Noturno): 1 
 
 
 

 
Total: 1vaga 

  Plano Piloto (Noturno): 1 
 

 
 
 
Total: 1vaga 

 

 Plano Piloto (Noturno): 1 
 
 
 
 
Total: 1vaga 

 

 

 

Quadro 2: 

Área Relações Trabalhistas Informática Básica Economia e mercado Gestão Pública 

D
is
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  Direito do Trabalho 

 Práticas e Técnicas de 
Administração de Pessoal 

 TI Aplicada 

 Introdução a 
Computação 

 Área de TI 
 
 

 Economia e Mercado 
 
 

 Estatística no 
Setor público  

V
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g
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  Plano Piloto (Noturno):  
  

 
 
Total: 1 vaga 

 
 

  Plano Piloto (Noturno):  
 
 
 
Total: 1 vaga 

 

 Plano Piloto (Noturno):  
 
 
 
Total: 1 vaga 

 

 Plano Piloto (Noturno):  
 
 
 
Total: 1 vaga 

 

 

3.2. O Candidato deverá escolher uma área de monitoria de seu interesse no momento da 

inscrição. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS - MONITOR PRESENCIAL 

 

4.1. Realizar a orientação e o acompanhamento acadêmico aos alunos que estejam 

cursando as disciplinas componentes da área da monitoria escolhida; 

4.2.  Atender os alunos que estiverem presentes nos dias e horários de seu plantão;  

4.3. Auxiliar os alunos a resolver as dúvidas com relação à utilização dos recursos 

tecnológicos necessários à realização das atividades em desenvolvimento no ambiente 

virtual;  



 

4.4. Orientar possíveis dúvidas referentes às atividades recomendadas nas disciplinas;  

4.5. Participar de reuniões previamente agendadas, presenciais ou virtuais, com Professores 

das disciplinas; 

4.6. Elaborar plano de trabalho e relatórios periódicos de acompanhamento da 

aprendizagem do aluno, segundo orientações dos professores; 

4.7. Elaborar Relatórios Mensais contendo descrição das atividades realizadas com os 

seguintes anexos: frequências dos alunos atendidos, os planos de atividade e trabalhos 

desenvolvidos. Entregar para o professor responsável, até o 20º (vigésimo) dia de cada 

mês; 

4.8. Elaborar Relatório Final das atividades realizadas no término do semestre letivo e 

entregar ao professor responsável. 

 

5. SOBRE A DURAÇÃO DA BOLSA DE MONITORIA 

5.1 A duração da bolsa será de 4 (quatro) meses, podendo ser renovada por mais 5 (cinco) 

meses; 

5.2 A renovação da concessão está condicionada à pontualidade da entrega e à qualidade 

do trabalho realizada, bem como da continuidade do vínculo institucional do aluno, da 

aprovação nas disciplinas cursadas e da adimplência junto a Faculdade de Tecnologia 

Senac-DF. 

 

6. VÍNCULO E REMUNERAÇÃO: 

 

6.1. O monitor selecionado deverá prestar serviços ao curso imediatamente após a 

divulgação do resultado de seleção;   

6.2. O monitor receberá bolsa-monitoria mensal correspondente 40% (quarenta) do valor da 

mensalidade em forma de desconto, e não será cumulativo com nenhum outro desconto.  

6.3. A Bolsa-monitoria poderá ser cancelada a qualquer momento, a critério do professor 

responsável e/ou da coordenação, caso o monitor venha se portar de maneira inadequada, 

descumpra as atribuições didático-pedagógicas ou fique inadimplente junto à Faculdade 

Senac-DF. 

 

7. INSCRIÇÕES 

 

7.1. As inscrições deverão ser realizadas na Central de Relacionamento com o Aluno com o 

preenchimento integral da Ficha de Inscrição (anexo A) e a entrega do Histórico Escolar ou 

de uma recomendação do professor da disciplina, caso esteja cursando as disciplinas 

relacionadas à área de conhecimento da monitoria.  



 

7.2. Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste 

Edital.  

 

8. PROCESSO SELETIVO 

8.1. O processo de análise da documentação dos candidatos será realizado mediante às 

seguintes etapas, eliminatórias e classificatórias: 

1ª  etapa: Análise da Ficha de Inscrição e do Histórico Escolar (disciplinas cursadas e 

notas) ou das cartas de recomendações – Peso 1; 

2ª etapa: Entrevista com os coordenadores e/ou professores das disciplinas– Peso 1. 

8.2.  Os resultados da 1ª etapa e da 2ª etapa serão divulgados nos murais da Faculdade de 

Tecnologia Senac-DF das duas unidades; 

8.3.  Não caberá recurso sobre a seleção.  

 

9. CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Inscrição XX a XX de _______ de 20XX 

Divulgação resultado 1ª etapa XX de _________ de 20XX 

Entrevistas XX a XX de ________ de 20XX 

Divulgação resultado 2ª etapa XX de __________ de 20XX 

Homologação da bolsa XX de __________ de 20XX 

Início das atividades de Monitoria XX de ___________ de 20XX 

 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

10.1. Os candidatos serão avaliados conforme os seguintes critérios: semestre que está 

regulamente matriculado, notas nas disciplinas (se houver) ou Carta de Recomendação, 

disponibilidade de tempo, conhecimento sobre o tema.  

  

Brasília-DF _____ de_________ de 20XX 

 

 

Diretor da Faculdade de Tecnologia Senac DF 

 

 

 

 

 



 

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC-DF 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MONITORIA 

SEGUNDO SEMESTRE DE 20XX 

Anexo A - Formulário de Inscrição 

Nome do Candidato(a):______________________________________________________________  

Matrícula:____________________                Telefone celular: (___)__________ 

Telefone residencial:(___)__________          E-mail:____________________________                                  

 

Curso em que está matriculado:  

(   ) Gestão Comercial (   ) Gestão de Marketing    (   ) Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(  ) Gestão de Recursos Humanos (   ) Gestão da Tecnologia da Informação  (    ) Gestão Pública 

 

Semestre em que está matriculado:________ 

Turno de estudo: (     ) Noturno 

Disponibilidade de tempo, por semana, para se dedicar a MONITORIA: ____horas 

 

Áreas de Conhecimentos para qual está se candidatando: 

(   ) Finanças e Custos 

(   ) Desenvolvimento de Sistemas 

(   ) Lógica e Matemática Computacional 

(   ) Banco de Dados 

(   ) Relações Trabalhistas 

(   ) Informática Básica 

(   ) Economia e Mercado 

(   ) Estatística no Setor Público 

 

Turno para o qual está se candidatando à vaga de monitor: 

 (   ) Noturno 

 

Entregou histórico escolar ou Carta de Recomendação de Docente? 

(   ) Sim              (   ) Não 

 

Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e 

ainda, conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital XX/20XX que regula a seleção 

de candidatos ao Programa Monitoria da Faculdade Senac-DF. 

 

Brasília, ____ de _______________ de 20XX.  

 

________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


