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COMPONENTE DE 
MONITORIA 

CURSO PROFESSOR TURNO QUANTIDADE 
VAGAS 

  

Fundamentos das 
Educação I 

 

Licenciatura em 
Química 

Simone Melo Noite 1  Hannah 
Vitória de 
Souza Santos 
(8,5) 

 Stephany 
Eduarda 
Siqueira da 
Silva (7,5) 

Didática Geral 
 

Licenciatura em 
Química 

Simone Melo Noite 1  Poliane 
Andreza dos 
Santos Silva 
(8,75) 

 



Geometria Analítica Licenciatura em 
Química 

Anselmo 
Guerra 

Noite 1  Nicoly Rayza 
Carneiro 
Rodrigues 
(10,0) 

 

 

Todos os classificados foram contemplados com bolsa. 

 

Entrega das documentações de 04/09/2019 a 06/09/2019 no SIAD das 8h às 20h. 

 Se você já é bolsista do Bolsa Permanência, trazer as seguintes documentações: 

 RG e do CPF do estudante (original e cópia);  

 Histórico Escolar e declaração de matrícula emitida pelo Q-acadêmico; 

 CTPS do(a) estudante (original e cópia da folha de identificação frente e verso, do último contrato de trabalho e da folha 
seguinte) ou declaração de atividade remunerada. Declaração disponível em: <  
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-outras-rendas-doc.pdf  >;  

 Assinatura pelo(a) estudante do Termo de Compromisso (Anexo I do edital).  

 Dados da conta poupança aberta no nome do(a) estudante e no Banco da Caixa Econômica Federal. 
 

 

 Se você  NÃO é bolsista do Bolsa Permanência, trazer as seguintes documentações: 

 RG e do CPF (original e cópia);  

 Histórico Escolar e declaração de matrícula emitida pelo Q-acadêmico; 

 Preencher e imprimir Questionário socioeconômico disponível em: < https://portal.ifpe.edu.br/campus/ipojuca/assistencia-
estudantil/questionario-socioeconomico.pdf  >. 

 Cópia do comprovante de residência atualizado ou declaração de endereço em nome do/a estudante. Declaração disponível 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-outras-rendas-doc.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-outras-rendas-doc.pdf
https://portal.ifpe.edu.br/campus/ipojuca/assistencia-estudantil/questionario-socioeconomico.pdf
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em: < https://portal.ifpe.edu.br/campus/ipojuca/assistencia-estudantil/declaracao-de-endereco-modelo.pdf >. 

 Preencher e imprimir a declaração de desemprego para o estudante maior de 18 anos. Declaração de desemprego disponível 
em: <  https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-desemprego.pdf >. 

 Cópia do Registro Geral (RG) ou outro documento oficial de identidade de todos/as integrantes da família que residem com 
o/a estudante;  

  Cópia(s) do(s) Comprovante(s) de renda familiar de todos/as integrantes do núcleo familiar que residem com o/a estudante, 
com ou sem vínculo empregatício maiores de 18 anos.  
-Em caso de trabalho formal: contracheque, extrato bancário identificado ou contrato (com renda atual) referente ao mês atual 
ou anterior. 
-Em caso de autônomo/a ou trabalho informal: declaração especifica datada e assinada. Declaração de trabalho informal 
disponível em: < https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-atividade-
informal.pdf>.  
-Em caso de desempregado/a imprimir a mesma declaração de desemprego datada e assinada pelo estudante.  
-Em caso de aposentadoria ou pensão: extrato bancário, devidamente identificado e cartão do benefício, referente ao mês 
atual ou anterior.   

 CTPS do(a) estudante (original e cópia da folha de identificação frente e verso, do último contrato de trabalho e da folha 
seguinte) ou declaração de atividade remunerada;  

 Assinatura pelo(a) estudante do Termo de Compromisso (Anexo I).  
 Dados da conta poupança aberta no nome do(a) estudante e no Banco da Caixa Econômica Federal. 
 

 Se você atuará na condição de voluntário(a), devido às impossibilidades previstas em edital, trazer as 

seguintes documentações: 

 RG e do CPF do estudante (original e cópia);  

 Histórico Escolar e declaração de matrícula emitida pelo Q-acadêmico; 

 CTPS do(a) estudante (original e cópia da folha de identificação frente e verso, do último contrato de trabalho e da 
folha seguinte) ou declaração de atividade remunerada. Declaração disponível em: <  
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-estudantil/moradia-e-semimoradia/declaracao-de-outras-rendas-doc.pdf  >;  

 Assinatura pelo(a) estudante do Termo de Compromisso (Anexo I).  
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