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RESOLUÇÃO CEPT-10/17, de 10 de abril de 2017 

ANEXO II 

Edital de Seleção para Monitores de Matemática e Física do Programa de Monitoria 
 para a EPTNM – Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 
O Chefe do Departamento de Formação Geral - Unidade Leopoldina, do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Professor José Eduardo Salgueiro, torna 
público que, no período de cinco de março a doze de março de 2018 nos horários de 
8:00 às 11 horas, na secretaria do Departamento Formação Geral , Prédio 06, sala 6.215, 
receberá inscrições de candidatos para o processo seletivo referente às seis vagas de 
bolsas do Programa de Monitoria para a EPTNM – Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, para as disciplinas: de Matemática (três vagas) e Física (três vagas). 

 
1. São objetivos do Programa de Monitoria para a EPTNM do CEFET-MG: 
 

· possibilitar o compartilhamento de conhecimentos adquiridos entre alunos dos 
cursos superiores e dos cursos técnicos de nível médio do CEFET-MG; 

· contribuir para minimizar os problemas de retenção e evasão, colaborando para a 
permanência e o êxito dos alunos dos cursos técnicos do CEFET-MG; 

· promover a cooperação entre os corpos discente e docente do CEFET-MG para a 
melhoria do ensino; 

· contribuir para a formação acadêmica e para o desenvolvimento de aptidões 
para docência de alunos dos cursos superiores do CEFET-MG. 

 
2. Poderão concorrer à bolsa de monitoria, alunos regularmente matriculados em um 

dos cursos de graduação do CEFET-MG, que comprovem já terem sido aprovados na 
disciplina, ou em disciplina equivalente, com média igual ou superior a 70 (setenta). 
No caso da inscrição de candidatos que tiverem concluído disciplina(s) 
equivalente(s), o candidato deverá anexar aos documentos a (s) ementa (s) da (s) 
mesma (s). 

 
3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

· Carteira de Identidade e CPF; 
· Histórico Escolar do Ensino Superior. 

 
4. O Exame de Seleção para as monitorias de Matemática e Física ocorrerão no dia 13 

de março de 2018, às 14 horas, no seguinte local: Prédio 06, sala 6.206 e 
compreenderá as seguintes etapas: 

 
· Prova Escrita - peso: 50%. 
· Análise de Histórico - peso: 25%. 
· Entrevista - peso: 25%. 
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5. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas. 
 

6. Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias e classificatórias. 
7. Cada Prova Escrita terá duração de 2 horas e não será realizada consulta a nenhum 
material e/ou equipamento eletrônico. 

 
8. O candidato poderá se candidatar para a seleção em até duas disciplinas (s), daquelas 
acima listadas neste Edital. 

 
9. A validade do exame será o último dia letivo do semestre. 

 
10. Ao bolsista selecionado será creditada, pelo CEFET-MG, durante o tempo em que 
estiver no Programa, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, no valor de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

 
11. A bolsa terá duração de até 10 (dez) meses. 

 
12. Para admissão no Programa de Monitoria para a EPTNM, o bolsista não poderá 
receber bolsa paga por instituição pública ou privada, incluindo remunerações 
referentes a estágios e excluindo bolsas de assistência estudantil, e nem possuir vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 

 
Cronograma: 

 

Inscrição no Processo Seletivo 05/3 a 12/3/2018 

Prova escrita 13 /03/2018 

Julgamento de Títulos e Entrevistas para a monitoria de Física 

(Gabinete dos professores do prédio 01 - Engenharia) 
14/03  a  13:30h 

Julgamento de Títulos e Entrevistas para a monitoria de Matemática. 

(Prédio 06 – Sala: 6.218) 
14/03  a  13:30h 

Divulgação dos Resultados 14/03 

Recurso do Candidato 15 /03 a 16/05 

Julgamento do Recurso e Divulgação do Resultado Final 16 / 05 
 
Leopoldina, 05 de março de 2018. 

 
 
(assinatura no original) 

_________________________________________ 
Prof. José Eduardo Salgueiro 



 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

Departamento de Formação Geral - Unidade Leopoldina 
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Edital de Seleção para Monitores de Matemática e Física do Programa de Monitoria 
 para a EPTNM – Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 
 

Ficha de Inscrição - Monitoria 2018 
 
Prezado aluno ao inscrever-se aqui você está declarando estar de acordo com o edital 
para o processo de seleção de monitor de Matemática ou Física do Programa de 
monitoria para a EPTNM – Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Unidade 
Leopoldina. Todas as informações são obrigatórias. Atentar para levar cópia dos 
documentos comprobatórios das informações inseridas (cópia do histórico escolar, 
documento de identidade e CPF). No dia da prova trazer documento de identidade 
com foto (RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, ou outro documento 
reconhecido como oficial pela legislação). 
 
Nome Completo:  ________________________________________________________ 
 
Nº Matrícula: ____________________ 
 
RG: ____________________________ CPF: ___________________________________ 
 
Telefone contato: ________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Disciplina(s) que deseja concorrer no processo seletivo: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Declaro estar ciente do conteúdo do edital e de suas exigências. 
 
 
Data: _____ /______/_______. 
 
 
 
______________________________ 
Assinatura do Candidato 


