
 

 

ANEXO XI 

 

Descrição dos Tipos e Objetivos de Avaliação do Processo Seletivo para o  
Programa de Monitoria da Assistência Estudantil 

EDITAL Nº 6/2019 - CDAE/DREP/DGCE/RIFB/IFB, de 20 de agosto de 2019 

Curso Componente 
Curricular 

Professor 
Orientador 

Data / 
Horário/ Local 

Tipos de 
Avaliação 

Objetivos de Avaliação 

Técnico em 

Equipamentos 

Biomédicos  

Fundamentos 

da Eletricidade 

– Corrente 

Contínua 

Felipe Emídio 
Torres 

 

04/09, às 17h, 
Lab. 1 

Prova Escrita 
Averiguar o conhecimento de eletricidade e circuitos do 

candidato. 

Técnico em 

Equipamentos 

Biomédicos  

Eletrônica 

Analógica 

Lucas Romano 
de Oliveira de 
Souza  
 

04/09, às 17h, 
Lab. 1 

Prova Escrita 
Averiguar o conhecimento de eletricidade e circuitos do 

candidato. 

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Integrado) 

Desenho 

Técnico e 

Instalações 

Elétricas 

Rhaíra Helena 

Caetano e Souza 

02/09, às 18h30, 

no Laboratório C 

Prova prática e 

escrita 

Averiguar os conhecimentos em desenho técnico e 

instalações elétricas do candidato. 

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Integrado) 

Eletrônica 

Digital II 

Rayana Kristina 

Schneider 

Barcelos 

03/09, às 18h30, 

no Campus 

Ceilândia 

Prova teórica e 

prática 
Averiguar os conhecimentos em eletrônica digital do 
candidato.  

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Circuitos 

elétricos II 

Marylene Sousa 

Guimarães Roma 
04/09, às 10h, 

na Sala de 

Prova escrita, 

disponibilidade 

para monitoria, 

Verificar conhecimento em: Geração em Corrente 
Alternada (C.A.); Onda Senoidal; Defasagem angular 
entre Corrente e Tensão C.A.; Fasores; Circuitos em 



 

 

Integrado) Monitoria e maior média 

na disciplina 

corrente alternada R, L e C.  

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Integrado) 
Matemática 

Mauro Oliveira 

Alencar 

02/09, às 10h, 

no Campus 

Ceilândia 

Prova escrita 
Averiguar os conhecimentos matemáticos do candidato.  
 

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Integrado) 

Ciências 

Humanas 

Thiago José 

Borges 

03/09, às 10h, 

no Campus 

Ceilândia 

Prova escrita e 

entrevista 

Averiguar a disponibilidade de horário para atendimento 

de alunos, bem como os conhecimentos e habilidades 

pertinentes às diversas áreas das Ciências Humanas. 

Técnico em Eletrônica 

(Subsequente e 

Integrado) 

Linguagens 
Suiane Bezerra 

da Silva 

03/09, às 10h, 

no Campus 

Ceilândia 

Prova escrita 

(redação) 

Analisar a habilidade de escrita, discussão do tema 

proposto, articulação de ideias, conexão de elementos 

coesivos e linguísticos. 

Licenciatura em Letras - 

Espanhol 

Língua 

Espanhola I 
Amanda da Silva 

04/09, às 14h, 

na sala de 

estudos da 

Licenciatura 

Disponibilidade 

de horário, 

nota no 

componente 

Língua 

Espanhola I e 

proficiência 

nível B1 em 

Língua 

Espanhola. 

Averiguar a disponibilidade de horário para atendimento 

de alunos e reuniões de planejamento com as docentes; 

verificar se o nível de proficiência em língua espanhola é 

adequado; verificar o aproveitamento individual no 

componente.  

Licenciatura em Letras - 

Espanhol 

Literatura 

Espanhola II 

Letícia Coroa do 

Couto 

03/09, às 11h40, 

no Campus 

Ceilândia 

Disponibilidade 

de horário; 

nota na 

componente 

Averiguar a disponibilidade de horário para atendimento 

de alunos e reuniões de planejamento com as docentes; 

verificar se o nível de proficiência em língua espanhola é 

adequado; verificar o aproveitamento individual no 



 

 

literatura 

espanhola II e 

nas 

componentes 

de língua 

espanhola.  

componente. 

Licenciatura em Letras - 

Espanhol 

Língua 

Espanhola V 

Micaela 

Echenique 

04/09, às 13h, 

na Sala 12 

Disponibilidade 

de horário, 

nota na 

componente e 

proficiência 

nível B2 em 

Língua 

Espanhola 

Averiguar se o monitor/a pode estar presente nos dias e 

horário das aulas; Averiguar a disponibilidade de horário 

para atendimento de alunos e reuniões de planejamento 

com a docente; Certificar o nível de proficiência B2 em 

Língua Espanhola.  

Licenciatura em Letras - 

Espanhol 

Morfossintaxe 

do Espanhol 
Thalita Santana 

02/09, às 14h, 

na Sala de 

estudos da 

Licenciatura 

Disponibilidade 

de horário; 

nota no 

componente 

Morfossintaxe 

do Espanhol e 

nos 

componentes 

de língua 

espanhola. 

Averiguar a disponibilidade de horário para atendimento 

de alunos e reuniões de planejamento com a docente; 

verificar se o nível de proficiência em língua espanhola é 

adequado; verificar o aproveitamento individual no 

 


