
               
 
 

REITORIA 

ESCOLA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 

     

MONITORIA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 

EDITAL Nº 003/2014, DE 15 DE AGOSTO DE 2014. 

A Coordenadoria do Curso de Tecnologia em Design Gráfico torna pública a abertura das inscrições 

para MONITORIA.  

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção será realizada pela COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN 

GRÁFICO. 

1.2. A realização da inscrição implica a concordância do candidato com as regras estabelecidas 

neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras. 

1.3. O prazo de validade da presente Avaliação é de 01 (um) semestre, a contar da data da 

publicação da homologação de seu resultado final. 

1.4. As inscrições para esta Seleção serão realizadas diretamente na sala da Coordenação do Curso 

de Tecnologia em Design Gráfico. 

1.5. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a esta Seleção diretamente com a 
Coordenação de Tecnologia em Design Gráfico, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas 
neste Edital, elas serão divulgadas neste local. 
 
1.6. Os conteúdos programáticos para todas as vagas estarão disponíveis na sala de Coordenação 
de Tecnologia em Design Gráfico.  
 
1.7. A MONITORIA é uma atividade não remunerada, recebendo o monitor HORAS 
COMPLEMENTARES para exercer tal atividade. 
 
1.8. Após a efetivação do MONITOR na disciplina pretendida, o mesmo será regido pelos 
procedimentos de Acompanhamento de Monitoria, exercido por um professor ligado a disciplina. 
 
2 - DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 
 
2.1. A presente seleção será composta, dependendo da disciplina, por uma prova teórica e outra 
prática referente ao conteúdo da disciplina ofertada para monitoria. O resultado será divulgado na 
Coordenação de Tecnologia em Design Gráfico. 
 
2.2. As provas serão realizadas em local a ser divulgado pela Coordenação de Tecnologia em 

Design Gráfico.  
 

2.3. Total de pontos para média final 

A média final será constituída pelas seguintes pontuações: 

CRITÉRIOS NOTA 

Conceito obtido na disciplina que o aluno 
se candidatou  

0,0 a 5,0 

Prova prática 0,0 a 4,0 

Freqüência na disciplina que o aluno se 
candidatou 

1,0 

Média Máxima 10,0 
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3 - DAS DISCIPLINAS OFERECIDAS, VAGAS DISPONÍVEIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROFESSOR VAGAS TURNO 

V95A080 
RECURSOS 

COMPUTACIONAIS  
Suellen Freitas 03 

01 NOTURNO 

01 MANHÃ 

01 TARDE 

Z71A080 
DESENHO DE 

OBSERVAÇÃO  
Wagner Alencar 01 01 NOTURNO 

 

4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A EFETIVAÇÃO 

4.1. O candidato aprovado na seleção de que trata este edital deverá, para a sua efetivação, quando 
da sua convocação, atender as seguintes condições: 
 
a) Estar devidamente matriculado;  
b) Ter obtido a maior média final constituída pelos critérios do item 2.4. 
c) Ter 10 horas semanais disponíveis no período informado para a vaga concorrida. Atentar para as 
horas de MONITORIA não conflitar com o seu horário normal de aula. 
  
4.2. O candidato aprovado deverá comparecer com toda a documentação exigida à sala da 
Coordenação de Tecnologia em Design Gráfico dentro do prazo por ela fixado quando convocado. O 
não comparecimento implicará na desistência da vaga, sendo então chamado o candidato 
classificado em seguida. 
 
5- DA INSCRIÇÃO 
 
5.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, das quais, não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 
 
5.2. A inscrição na seleção exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
5.3. As inscrições poderão ser realizadas diretamente na sala da Coordenação de Tecnologia em 
Design Gráfico, no prazo estabelecido de 18/08/2014 a 29/08/2014. 
 

5.4. O candidato, cursando no mínimo o 3º período, ao realizar a sua inscrição, deverá marcar em 

campo específico da Ficha de Inscrição sua opção, indicando o código da disciplina. 
 
5.5. Para o ato da inscrição, basta a entrega da cópia do comprovante da matrícula 2014/2 e a carta de 

apresentação manuscrita do aluno. 

 
 
6- DA REALIZAÇÃO DA PROVA  
 
6.1. A prova será realizada no dia 04/09/2014 às 16h00min, terá caráter eliminatório e classificatório.  
O candidato será avaliado quanto aos conhecimentos práticos de todas as disciplinas deste edital. 
 
6.2. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de avaliação. 
 
6.3. As questões da prova prática serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático 
constante da ementa de cada disciplina, disponível na Coordenação de Tecnologia em Design 
Gráfico; 
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7. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. Maior média final nas etapas de seleção descritas no item 2.3. 
 
7.2. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que obtiver: 
 

a) Maior nota obtida na disciplina pretendida, quando a mesma foi cursada pelo candidato; 
b) Maior coeficiente de rendimento escolar; 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. O resultado final da seleção de monitoria será homologado pela Coordenadora de Tecnologia 
em Design Gráfico, junto com a relação de aprovados e classificados. 
 
8.2. Serão publicados apenas os nomes dos candidatos que lograrem classificação na seleção. 
 
8.3. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes à Seleção de Monitores através da 
Coordenação de Tecnologia em Design Gráfico ou por meio do telefone (92) 3212-5035. 
 
8.4. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 
outro edital. 
 
8.5. O candidato deverá acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e 
convocações referentes a esta Seleção. 
 
8.6. Acarretará a eliminação do candidato da Seleção, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital e/ou nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 
 
8.7. A aprovação na seleção não gera direito à efetivação da vaga de monitoria, mas esta, quando se 
fizer, respeitará a ordem de classificação final. A Coordenação reserva-se o direito de proceder às 
nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade de vagas ofertadas, das que vierem a surgir ou forem criadas, dentro do prazo de 
validade da seleção. 
 
8.8. O candidato que não atender à convocação para a apresentação dos requisitos citados neste 
Edital, no prazo a ser oportunamente divulgado, será automaticamente excluído. 
 
8.9. As disposições e instruções contidas no Manual do Candidato e nos cadernos de questões 
constituem normas que passam a integrar o presente Edital. 
 
8.10. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da 
Coordenação de Tecnologia em Design Gráfico e, em última instância administrativa, pelo 
Colegiado de Professores das disciplinas oferecidas. 
 

 

 

 

Manaus, 15 de agosto de 2014. 

 

 

Profª. Me. Raimunda Nascimento  

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Design Gráfico 


