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EDITAL Nº 007/2021 – DE/FE/UERN. 
 

Abertura de inscrições para a seleção de 
alunos(as) para o Programa Institucional 
de Monitoria – PIM. 

 
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público pelo 
presente Edital, a abertura de inscrições para a seleção de alunos para o Programa Institucional 
de Monitoria/PIM, conforme estabelece a Resolução 052/2020 – CONSEPE, Edital nº 106/2021-
PROEG de 10 de setembro de 2021 e Edital nº 111/2021-PROEG de 20 de setembro de 2021 
observando-se o que se segue: 

 
1. DA ÁREA E DO NÚMERO DE VAGAS 

 
1.1. A seleção para monitoria no Departamento de Educação para o semestre letivo 2021.2, 

será feita para preenchimento das seguintes vagas: 
 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) TURNO 
Nº DE 

VAGAS 
SEMESTRE 

Ensino de História Alexsandro Donato Carvalho Noturno 1 2021.2 

Ensino de Geografia Zacarias Marinho Noturno 1 2021.2 

Ensino de Matemática Marcelo Bezerra de Morais Matutino 1 2021.2 

Literatura e Infância 
Emanuela Carla Medeiros de 

Queiros 
Matutino 1 2021.2 

Relações de Gênero e 
Sexualidade na Educação 

Sandro Soares de Souza Mat/Not 2 2021.2 

 
2. DA INSCRIÇÃO 

 
2.1. As inscrições estarão abertas ao(à) aluno(a): 

 
a) regularmente matriculado(a) e que esteja cursando disciplinas em curso de graduação da 

UERN/Campus Central; 

b) que tenha cursado e obtido aprovação com média não inferior a 7,0 (sete) no componente 
curricular a que se refere a monitoria; 

c) que tenha disponibilidade para dedicar, no mínimo, 12 (doze) horas semanais para as 
atividades de monitoria; 

 
2.2. O candidato somente poderá se inscrever para concorrer a 1 (uma) monitoria no semestre 

letivo 2021.2. 
 
2.3. A condição de monitor remunerado não impede a participação do estudante em outros 

projetos institucionais, desde que nestes projetos o discente não receba remuneração. 
 

2.4. O monitor não remunerado (voluntário) poderá participar de outros projetos institucionais, 
remunerados ou não remunerados. 
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3. DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. As inscrições deverão ser enviadas pelos interessados a partir do dia 01 de outubro até às 

23h59 do dia 11 de outubro de 2021, através do envio dos documentos necessários, 
exclusivamente por meio de correspondência eletrônica, para o e-mail do 
Departamento de Educação (de@uern.br). 

 
3.2. Para a inscrição, o(a) aluno(a) deverá enviar: 

 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (disponível no Anexo I deste Edital); 

 
b) Termos de compromisso nas formas de monitoria remunerada ou não 

remunerada/voluntária devidamente preenchidos e assinados pelo discente (disponíveis 
nos Anexos II e III deste Edital); 

 
c) Histórico escolar, comprovando a nota obtida no componente curricular objeto da monitoria 

e o Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. 
 

d) Apresentar cópias coloridas, legíveis e sem brilho: 
 

I. R.G. e CPF (ou documento de identificação com foto no qual conste os números do RG e 
CPF); 

II. Comprovante de residência (emitido nos últimos 3 meses anteriores e apenas a parte que 
contenha o endereço); 

III. Cartão bancário (frente) - apenas de conta corrente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal; 
 

3.3. Os documentos dispostos na alínea “d” do item 3.2 deverão ser inseridos de acordo com o 
modelo disponível no Anexo IV deste Edital. 
 

3.4.  Para os(as) alunos(as) que irão concorrer apenas para vaga de monitoria não remunerada 
(voluntária), estarão dispensados de apresentar o Termo de Compromisso na forma de 
monitoria remunerada (item 3.2, b)) e das informações bancárias (item 3.2, d), III). 

 
4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. O(A) candidato(a) à monitoria será selecionado(a) mediante a nota obtida no componente 
curricular objeto da monitoria; 
 

4.2. A seleção será realizada pela Chefia do Departamento de Educação, no dia 12 de outubro 
de 2021. 

 
5.  DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO 

 
5.1. A classificação dos(as) candidatos(as) será definida pela ordem decrescente das médias 

obtidas por estes(as) no certame, as quais não poderão ser inferiores a 7,0 (sete). 
 

5.2. Será convocado(a) o(a) candidato(a) que obtiver a maior nota no componente curricular 
objeto da monitoria, conforme critério de seleção disposto no item 4.1 deste Edital. 
 

5.3. Em caso de empate entre os(as) candidatos(as), a classificação, inclusive a geral, obedecerá 
a ordem do melhor Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. 
 

5.4. O resultado da seleção será divulgado pelo Departamento de Educação/FE, através de 
edital, no dia 13 de outubro de 2021, com divulgação nos meios eletrônicos. 
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6. DAS MODALIDADES 

 
6.1. O Programa dispõe de duas modalidades de monitoria, a remunerada e a não- remunerada, 
conforme art. 9º da Resolução 052/2020 do CONSEPE. O Curso de Pedagogia, Campus Central, 
ofertará no semestre letivo 2021.2, 1 (uma) vaga para a modalidade remunerada e as demais 
não-remuneradas, obedecendo a ordem de classificação final. 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1. O(A) aluno(a)-monitor(a), após sua aprovação, deverá dedicar 12 (doze) horas semanais, 
para, junto com o(a) professor(a)-tutor(a), elaborar e desenvolver atividades didáticas e 
científicas, relacionadas à disciplina objeto da seleção. 

 
 

Mossoró/RN, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Prof.ª Sirleyde Dias de Almeida 
Chefe do Departamento de Educação – DE/FE/UERN 

Portaria nº 0303/2019 – GR/UERN 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DO PIM 

2021.2 

 

Área/Disciplina: ___________________________________________ 

 

Turno: Matutino (   ) Vespertino (   ) Noturno (   ) 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Data de Nascimento: CPF: 

RG: Orgão Expedidor: Data de expedição: 

Banco: Ag: C/C: 

Endereço: _______________________________________________   Nº __________ 

Complemento: ____________________ Bairro: _______________________________ 

CEP: __________________  Cidade: __________________________   UF: ________ 

Telefone: (   ) Celular: (   ) 

E-mail: 

 

2 - SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA 

Período: 

Unidade: (   ) Campus Central Outro: 

Participa de algum projeto institucional de forma remunerada?      (   ) SIM        (   ) NÃO 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR NÃO 

REMUNERADO 

 

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, com sede na cidade de Mossoró – RN, à Rua Almino 

Afonso nº 478, Centro, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro 

Neto, doravante denominada apenas de UNIVERSIDADE, e de outro lado 

______________________________________________________________________, aluno 

regularmente matriculado no ______ período do curso de _____________________________, 

RG nº ____________________, expedida pela ___________, CPF nº ___________________, 

residente à rua _________________________________________________________, na 

cidade de ___________________, no estado: ___________________________, doravante 

denominado simplesmente MONITOR, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, sem 

vínculo empregatício, nos termos da Lei Federal nº 6.494, de 07/12/1977, com a nova redação 

estabelecida pela Lei Federal nº 8.859, de 23/03/1994, regulamentada pelo Decreto nº 87.497, 

de 18/08/1982, mediante as condições consubstanciadas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A UNIVERSIDADE compromete-se a receber o MONITOR selecionado 

nos termos da Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, sem vínculo empregatício, 

para desenvolver atividades de Monitoria junto ao Componente Curricula 

_______________________________________________, que integra o currículo do Curso 

______________________________________do Departamento de____________________, 

do Campus ____________________ desta IES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O período de realização da Monitoria para o componente Curricular, 

referida na cláusula anterior será de  meses, com início em     /      / e 

término em   /   /   ,  podendo ser unilateralmente rescindido por inadimplemento de suas cláusulas, 

ou por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias, respeitados os atos 

praticados em função deste instrumento obrigacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O MONITOR que deixar de cumprir as atribuições previstas na 

Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, perderá a condição de integrante do PIM e 

os direitos dele decorrentes. 

CLÁUSULA QUARTA: Qualquer ocorrência relevante no período de vigência do presente termo 

deverá ser comunicada ao Setor de Programas Formativos – SPF, da PROEG, pelo Chefe do 

Departamento do curso ao qual está vinculado o MONITOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caberá ao Professor Orientador notificar o Departamento, que decidirá 

sobre o assunto e comunicará a decisão ao SPF/PROEG, para a adoção das medidas 

administrativas pertinentes. 

CLÁUSULA QUINTA: Determina-se ao MONITOR uma carga horária semanal de 12 (doze) 

horas, que deve ser conciliada com seu horário escolar. 

CLÁUSULA SEXTA: Obriga-se o MONITOR, ao término do semestre letivo, a apresentar ao 

SPF/PROEG o Relatório Final das atividades desenvolvidas, bem como o Registro de 

Frequência, contendo a sua assinatura e a do Professor Orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Na vigência do presente termo de compromisso o aluno MONITOR   
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estará   incluído   na   cobertura   de   seguro   contra   acidentes   pessoais, proporcionado pela 

apólice nº _______________ da seguradora ________, sob a responsabilidade da Universidade. 

CLÁUSULA OITAVA: O MONITOR ou seu representante, quando for menor de idade, declara 

que leu as cláusulas acima estabelecidas e delas tomou conhecimento; e, desde já, se obriga a 

cumpri-las rigorosamente, enquanto vigir este Termo, inclusive quanto às normas estatutárias e 

regulamentares da UNIVERSIDADE, que neste ato declara conhecer, sob pena de incorrer nas 

sanções previstas na legislação atinente à espécie. 

As partes supra qualificadas firmam o presente Termo, comprometendo-se, afinal, a 

cumpri-lo e respeitá-lo em todas as suas cláusulas e condições. 

 

  -RN,  de  de    

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

 

_________________________________________ 

Monitor(a) 
 

Testemunhas: 
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ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR REMUNERADO 

 

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, com sede na cidade de Mossoró – RN, à Rua Almino 

Afonso nº 478, Centro, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro 

Neto, doravante denominada apenas de UNIVERSIDADE, e de outro lado 

______________________________________________________________________, aluno 

regularmente matriculado no ______ período do curso de _____________________________, 

RG nº ____________________, expedida pela ___________, CPF nº ___________________, 

residente à rua _________________________________________________________, na 

cidade de ___________________, no estado: ___________________________, doravante 

denominado simplesmente MONITOR, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, sem 

vínculo empregatício, nos termos da Lei Federal nº 6.494, de 07/12/1977, com a nova redação 

estabelecida pela Lei Federal nº 8.859, de 23/03/1994, regulamentada pelo Decreto nº 87.497, 

de 18/08/1982, mediante as condições consubstanciadas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A UNIVERSIDADE compromete-se a receber o MONITOR selecionado 

nos termos da Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, sem vínculo empregatício, 

para desenvolver atividades de Monitoria junto ao Componente Curricula 

_______________________________________________, que integra o currículo do Curso 

______________________________________do Departamento de____________________, 

do Campus ____________________ desta IES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O período de realização da Monitoria para o componente Curricular, 

referida na cláusula anterior será de  meses, com início em     /      / e 

término em   /   /   ,  podendo ser unilateralmente rescindido por inadimplemento de suas cláusulas, 

ou por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias, respeitados os atos 

praticados em função deste instrumento obrigacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O MONITOR que deixar de cumprir as atribuições previstas na 

Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, perderá a condição de integrante do PIM e 

os direitos dele decorrentes. 

CLÁUSULA QUARTA: Qualquer ocorrência relevante no período de vigência do presente termo 

deverá ser comunicada ao Setor de Programas Formativos – SPF, da PROEG, pelo Chefe do 

Departamento do curso ao qual está vinculado o MONITOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caberá ao Professor Orientador notificar o Departamento, que decidirá 

sobre o assunto e comunicará a decisão ao SPF/PROEG, para a adoção das medidas 

administrativas pertinentes. 

CLÁUSULA QUINTA: Determina-se ao MONITOR uma carga horária semanal de 12 (doze) 

horas, que deve ser conciliada com seu horário escolar. 

CLÁUSULA SEXTA: Obriga-se o MONITOR, ao término do semestre letivo, a apresentar ao 

SPF/PROEG o Relatório Final das atividades desenvolvidas, bem como o Registro de 

Frequência, contendo a sua assinatura e a do Professor Orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica concedida ao MONITOR uma bolsa de incentivo à Monitoria, que terá 

valor fixado pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
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conforme estabelecido na Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2016, a ser depositado 

no Banco                                  Agência n.  Conta n.  . 

CLÁUSULA OITAVA: : Na vigência do presente termo de compromisso o aluno MONITOR   

estará   incluído   na   cobertura   de   seguro   contra   acidentes   pessoais, proporcionado pela 

apólice nº _______________ da seguradora ________, sob a responsabilidade da Universidade. 

CLÁUSULA NONA: O MONITOR ou seu representante, quando for menor de idade, declara que 

leu as cláusulas acima estabelecidas e delas tomou conhecimento; e, desde já, se obriga a 

cumpri-las rigorosamente, enquanto vigir este Termo, inclusive quanto às normas estatutárias e 

regulamentares da UNIVERSIDADE, que neste ato declara conhecer, sob pena de incorrer nas 

sanções previstas na legislação atinente à espécie. 

As partes supra qualificadas firmam o presente Termo, comprometendo-se, afinal, a 

cumpri-lo e respeitá-lo em todas as suas cláusulas e condições. 

 

  -RN,  de  de    

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

 

_________________________________________ 

Monitor(a) 
 

Testemunhas: 
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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www.uern.br 
 

ANEXO IV – INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS 

DO MONITOR 

NOME (letras maiúsculas)  

NÚMERO DE MATRÍCULA  

NÚMERO DE CPF  

DATA DE NASCIMENTO  

EMAIL (letras maiúsculas)  

TELEFONE (com DDD)  

 

 

 

 

RG (frente) 
 

ou  
 

CNH (aberta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CPF (só frente) 
 

Dispensável se: 
- constar no verso do RG 

- constar na CNH 

 

 

Cartão Bancário (só frente)  
 

- ou documento emitido pelo banco 
 

- ou tela do aplicativo do banco 

 
 
 
 

 

 

RG (verso) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comprovante de Residência (só a parte do endereço e data da emissão) 
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