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EDITAL N. 01/2017 
 

NORMAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE MONITORES 
VOLUNTÁRIOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA DA FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CAMPUS COLEMAR NATAL, 
PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017  

 

O DIRETOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, valendo-se da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço 

voluntário e dá outras providências e a Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016 que inclui a 

assistência à pessoa como objetivo de atividade não remunerada reconhecida como serviço 

voluntário, torna público Edital Interno visando à seleção simplificada de discentes dos cursos de 

graduação desta Unidade Acadêmica para Monitoria Voluntária, não remunerada, para o 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

para o segundo semestre de 2017.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.Vagas  

A Faculdade de Educação está ofertando dez vagas para monitoria  voluntária para atuar 

junto ao Laboratório de Informática e Multimídia da Faculdade de Educação.  

 

1.2. Requisitos 

São requisitos para o exercício da monitoria segundo: 

I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFG;  

II - ser aprovado no processo seletivo; 

II - dispor de 10 (dez) horas semanais para cumprir as atividades de monitoria.  

 

 1.2. Atuação 

Os monitores selecionados auxiliarão no cuidado e preservação dos bens patrimoniais 

presentes no laboratório e nas oficinas de apoio aos estudantes da Faculdade de 

Educação para o uso de mídias digitais utilizadas na realização de trabalhos acadêmicos, 

sob a orientação e supervisão do Coordenador do Laboratório de Informática e Multimídia.  



 

 

1.3. Vigência 

O período de vigência da monitoria será de 07 de agosto a  20 de dezembro de 2017, 

com possibilidade de renovação por mais 6 meses conforme interesse das partes 

envolvidas. 

 

1.4. Benefícios 

Ao final de cada semestre, tendo cumprido a carga horária comprometida de 10 horas 

semanais, o monitor voluntário receberá a certificação de atuação como monitor 

voluntário no Laboratório de Informática e Multimídia da Faculdade de Educação, com 

carga horária de 200 horas podendo estas, serem consideradas parcialmente, conforme 

avaliação da Coordenação de Curso de Pedagogia e/ou Psicologia para integralização de 

Carga Horária Complementar.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

I - A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste 

Edital. 

II - As inscrições serão realizadas pelo próprio candidato, via formulário on line 

(https://docs.google.com/forms/d/1cjqLeexNKOs3riiiNjI_lHrJPrCqKxlkdOpzvUm4H0o/edit), 

no período de 19 a 23/06/2017. 

III- como resposta ao preenchimento da ficha de inscrição, ao candidato será confirmado 

o  horário  para prova prática e entrega de documentação.  

 

IV- Na ocasião da seleção, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Comprovante de matrícula 2017.   

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Declaração assinada (anexo I), disponibilizando 10 (dez) horas semanais para as 

atividades de monitoria.  

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

I - O exame de seleção será realizado sob a responsabilidade do Coordenador do 

Laboratório de Informática e Multimídia da Faculdade de Educação.  

II - O processo de seleção constará, Prova Prática em que o participante comprove 

capacidade de ligar, desligar o computado e  montar periféricos (Mouse, teclado) em um 

computador.  

 



 

3.1. Cronograma  

Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão no dia 27-06. O Cronograma de 

atividades contendo as datas, locais e horários das provas serão divulgados no mural da 

coordenação de cursos. 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições  19 a 23/06 Formulário on line 
(https://docs.google.co
m/forms/d/1cjqLeexNK
Os3riiiNjI_lHrJPrCqKxl
kdOpzvUm4H0o/edit) 
 

Formulário on line 
(https://docs.google.com
/forms/d/1cjqLeexNKOs
3riiiNjI_lHrJPrCqKxlkdO
pzvUm4H0o/edit) 
 

Período para realização da prova  27/06 Conforme opção do 
candidato em 
formulário de inscrição  

Laboratório de 
Informática 

Publicação/divulgação do resultado 
final preliminar 

28/06 8 horas Mural da Coordenação 
de cursos. 

Período de interposição de recursos 
ao resultado preliminar 

28 a 29/06 8 às 18 horas Coordenação de Cursos 
da FE – Pedagogia e 
Psicologia10 

Publicação da decisão dos recursos 
interpostos ao resultado preliminar 

29/06 18 horas Mural da Coordenação 
de cursos. 

Publicação/divulgação do resultado 
final  

30/06 09 horas Mural da Coordenação 
de cursos. 

Período de entrega do termo de 
compromisso  e adesão. 

03-07 a 05-
07  

 08:00 às 12:00 e das 
15:00 às 20:00 

Coordenação de Cursos 
da FE – Pedagogia e 
Psicologia 

 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado final preliminar será divulgado, via publicação da ata final do processo de 

seleção no quadro de avisos da Secretaria da Unidade Acadêmica no dia 28 de junho  de 

2017. Na ata final, a ordem dos selecionados será disposta em ordem decrescente das 

médias gerais obtidas. 

4.2.O resultado final será divulgado, via publicação da ata final do processo de seleção no 

quadro de avisos da Secretaria de cursos da Faculdade de Educação no dia 30  de junho 

de 2017. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado final preliminar, o candidato que discordar do mesmo 

terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso encaminhado, por escrito, à 

comissão de seleção e entregue na Secretaria da Coordenação de cursos da FE. 

 

6.DOS SELECIONADOS 

6.1. Para o início das funções, os monitores selecionados devem preencher 2 (duas) vias 

do Termo de Adesão  (Anexo II)  



 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.Os casos omissos serão decididos pela Direção da  Faculdade de Educação. 

 

 

Goiânia, 16  de Junho  de 2017.  

 

 

 

Karine Nunes de Moraes 

Diretora FE/UFG 

 



 

 
Anexo I 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

 
 

Eu _________________________________________________, aluno (a) do curso de 

_________________________, matrícula__________, declaro para os devidos fins que 

tenho disponibilidade de dez (10) horas semanais para me dedicar às atividades de 

monitoria no Laboratório de Informática da Faculdade de Educação.  

 

 

 

Goiânia,     de                     de 2017. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato a monitor(a) 

 


