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RETIFICAÇÃO 

EDITAL Nº 06 /RIFB/CSAM, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

PROGRAMA DE MONITORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL – 1º SEMESTRE/2020 

O Diretor Geral do campus Samambaia nomeado pela Portaria n° 567, de 06 de maio de 2019, 

publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, promove a 1ª RETIFICAÇÃO DO PROGRAMA MONITORIA – 1º semestre de 

2020. 

ONDE SE LÊ: 

2. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO 

1. O (A) estudante deverá estar regularmente matriculado (a) no campus 

Samambaia. 

2. Não estar pendente com documentação de Monitorias anteriores. 

3. Ter obtido aprovação na componente curricular cursada no IFB ou ter 

obtido aprovação da componente por meio de aproveitamento de estudos. 

1. Os alunos (as) que estejam cursando o primeiro e o último 

ano/período poderão se inscrever para este processo seletivo desde que 

encaminhem para CDAE, via e-mail, até o último dia de inscrição 

conforme o item 8.1, declaração do docente responsável pela disciplina 

que ateste a sua aptidão à participação do processo de seleção da 

monitoria. 

1. A declaração do docente encaminhada pelo aluno por e-

mail, deve constar nome completo do estudante, matrícula, nome 

completo do docente e o componente pretendido para ser monitor. 

4. Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades online 

programadas com o docente. 

5. Dispor de recursos tecnológicos e acesso à internet para executar as 

atividades da Monitoria. 

6. É vedada a participação do Estudante que já tenha sido contemplado 6. É 

vedada a participação do Estudante que já tenha sido contemplado no edital 

de Mediador Virtual (Edital RIFB-IFB no17/2020).  

LEIA-SE: 

2. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO 
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1. O (A) estudante deverá estar regularmente matriculado (a) no campus 

Samambaia. 

2. Não estar pendente com documentação de Monitorias anteriores. 

3. Ter obtido aprovação na componente curricular cursada no IFB ou ter 

obtido aprovação da componente por meio de aproveitamento de estudos. 

4. Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades online 

programadas com o docente. 

5. Dispor de recursos tecnológicos e acesso à internet para executar as 

atividades da Monitoria. 

6. É vedada a participação do Estudante que já tenha sido contemplado no 

edital de Mediador Virtual (Edital RIFB-IFB no17/2020). 

ONDE SE LÊ: 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

1. O processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:  

Etapas do Processo Seletivo Data 
Horários 

(até) 

Publicação do Edital 15 de setembro - 

Período de Inscrições online 15 a 17 de 

setembro 

14h 

Resultado das Inscrições 17 de setembro 18h 

Interposição de recursos (inscrições indeferidas) 17 a 18 de 

setembro 

16h 

Divulgação no site dos estudantes concorrentes. 18 de setembro 20h 

Período de realização das avaliações virtuais, conforme item 

10.6 

21 a 24 de 

setembro 

13h 

Divulgação do resultado preliminar das avaliações virtuais 24 de setembro 18h 

Interposição de recursos (resultado preliminar das 

avaliações) 

24 a 25 de 

setembro 

14h 

Divulgação do resultado final 28 de setembro 16h 

Entrega via Email do Termo de Compromisso 28 a 01 de outubro 16h 

 

LEIA-SE: 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

1. O processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:  

Etapas do Processo Seletivo Data 
Horários 

(até) 

Publicação do Edital 15 de setembro - 
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Período de Inscrições online 15 a 18 de 

setembro 

14h 

Resultado das Inscrições 21 de setembro 16h 

Interposição de recursos (inscrições indeferidas) 21 a 22 de 

setembro 

14h 

Divulgação no site dos estudantes concorrentes. 22 de setembro 20h 

Período de realização das avaliações virtuais, conforme item 

10 

23 a 28 de 

setembro 

13h 

Divulgação do resultado preliminar das avaliações virtuais 29 de setembro 18h 

Interposição de recursos (resultado preliminar das 

avaliações) 

29 a 30 de 

setembro 

14h 

Divulgação do resultado final 30 de setembro 16h 

Entrega via Email do Termo de Compromisso 01 a 05 de outubro 16h 

 

Brasília, 16 de setembro de 2020. 

 

 
Paulo Henrique Silva Ribeiro 

Diretor-Geral do IFB - Campus Samambaia - Portaria Nº 567, publicada no DOU em 07/05/2019 
 

 


