
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA DE MONITORIA
VOLUNTÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 2º SEMESTRE/2022

O Diretor Geral do Campus Riacho Fundo, do Ins tuto Federal de Brasília, nomeado pela Portaria n° 498, 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, torna pública a primeira re ficação de processo sele vo para o PROGRAMA MONITORIA – 2º
semestre de 2022, com fundamento no Decreto nº 7.234/2020 e na Resolução CS/IFB nº 41/2020.

Onde se lê:Onde se lê:

3.3 Os estudantes selecionados neste processo seletivo  para modalidade monitoria remunerada terão direito à
bolsa monitoria por 1 (um) período letivo, em até três meses, a contar da data de assinatura do Termo de
Compromisso do Programa de Bolsa Monitoria (ANEXO III) e observada a
duração do curso, podendo ser renovada por até mais um período letivo dentro do mesmo ano civil.

Leia-se:Leia-se:

3.3 Os estudantes selecionados neste processo seletivo  para modalidade monitoria remunerada terão direito à
bolsa monitoria por 1 (um) período letivo, em até três meses, a contar da data de assinatura do Termo de
Compromisso do Programa de Bolsa Monitoria (ANEXO I) e observada a
duração do curso, podendo ser renovada por até mais um período letivo dentro do mesmo ano civil.

Onde se lê:Onde se lê:

8. 8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVODO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

8.1 O processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:

Etapas do Processo SeletivoEtapas do Processo Seletivo DataData HoráriosHorários

Publicação do Edital 23/09/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Período de Inscrições
23 a
28/09/2022

Via formulário
eletrônico:  https://forms.gle/6psu4dAHY5iSVREk8

Divulgação das datas e horários das
avaliações/seleção dos monitores                           
    

30/09/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Período de realização das avaliações / seleção
dos monitores

03 a
06/10/2022

Conforme cronograma que será divulgado no site
do IFB e mural da CDAE.

Divulgação do resultado preliminar 10/10/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Interposição de recursos contra o resultado
preliminar

10 a
11/10/2022

Via formulário eletrônico: 
 https://forms.gle/yrPFMzyzyphRbceG7



Divulgação  do resultado final 14/10/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Assinatura e entrega do Termo de Compromisso
17 a
19/10/2022

Via formulário
eletrônico: https://forms.gle/kE9YFyada4F5wkEg8

Apresentação do Plano de Trabalho
20 a
26/10/2022

Via planilha eletrônica que será disponibilizada pela
CDAE após a entrega do termo de compromisso.

Início das atividades da monitoria
20 a
26/10/2022

Após a apresentação do Plano de Trabalho.

Leia-se:Leia-se:

8. 8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVODO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

8.1 O processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:

Etapas do Processo SeletivoEtapas do Processo Seletivo DataData HoráriosHorários

Publicação do Edital 23/09/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Período de Inscrições
23 a
28/09/2022

Via formulário
eletrônico:  https://forms.gle/6psu4dAHY5iSVREk8

Divulgação das datas e horários das
avaliações/seleção dos monitores                           
    

29/09/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Período de realização das avaliações / seleção
dos monitores

03 a
06/10/2022

Conforme cronograma que será divulgado no site
do IFB e mural da CDAE.

Divulgação do resultado preliminar 10/10/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Interposição de recursos contra o resultado
preliminar

10 a
11/10/2022

Via formulário eletrônico: 
 https://forms.gle/yrPFMzyzyphRbceG7

Divulgação  do resultado final 14/10/2022 A partir das 18hs no site do IFB e mural da CDAE.

Assinatura e entrega do Termo de Compromisso
17 a
19/10/2022

Via formulário
eletrônico: https://forms.gle/kE9YFyada4F5wkEg8

Apresentação do Plano de Trabalho
20 a
26/10/2022

Via planilha eletrônica que será disponibilizada pela
CDAE após a entrega do termo de compromisso.

Início das atividades da monitoria
20 a
26/10/2022

Após a apresentação do Plano de Trabalho.

Gervásio Barbosa Soares NetoGervásio Barbosa Soares Neto

Diretor-geral do Campus Riacho FundoDiretor-geral do Campus Riacho Fundo
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