
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PAULISTA 

 
EDITAL Nº 09 /2019 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA DE CURSOS TÉCNICOS 
 

 
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Paulista, no 

uso de suas atribuições conferidas pela Portaria n° 1.564/2016-GR, de 13/10/2016, e pela Portaria nº 

224/2016-GR, de 29/02/2016, ambas da Magnífica Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco, por meio da Comissão de Monitoria do Campus Paulista, instituída pela Portaria nº 

103/2019, doravante denominada Comissão de Monitoria, torna pública a RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

do presente edital conforme abaixo especificado: 

 

No CRONOGRAMA, onde se lê: 

PERÍODO 
ETAPA 

Data Horário Limite 

22/08/19 
- 

Publicação do edital – no mural do campus e Site 

 
22/08/2019 a 
26/08/2019 

 
- 
 

Inscrições dos planos de monitoria e demais 
documentos (docentes) – por e-mail 
monitoria@paulista.ifpe.edu.br 

 
28/08/19 

 
- 

Divulgação das vagas para monitoria voluntária e 
com bolsa para cada componente curricular e 
conteúdo das provas para seleção dos estudantes - 
no mural do campus e Site 

28/08/2019 - 
Início das inscrições dos estudantes às vagas de 
monitoria – na DAEE 

03/09/2019 12h 
Término das inscrições dos estudantes às vagas de 
monitoria – na DAEE 

04/09/2019 10h30 às 
12:00h 

Prova de seleção dos estudantes – local a ser 
divulgado 

05/09/2019 a partir das 
17h 

Resultado preliminar da prova de seleção dos 
estudantes – no mural do campus e Site 

06/09/2019 17h 
Prazo Máximo para interposição de recursos dos 
estudantes - na DAEE 

Até 

09/09/2019 

 
17h 

Decisão quanto aos recursos dos estudantes, 
com publicação final do Resultado da seleção - 
no Mural do campus e Site 

 10/09/2019 10:30 às 12h 
Reunião dos estudantes e professores com a 
Comissão de Monitoria – local a ser divulgado 

10/09/2019 - Início das atividades de monitoria 

 
30/12/2019 

 
- 

Prazo para entrega dos Relatórios Finais de 
Monitoria (docentes e estudantes) à Comissão de 
Monitoria 
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Leia-se:  

PERÍODO 
ETAPA 

Data Horário Limite 

22/08/19 
- 

Publicação do edital – no mural do campus e Site 

 
22/08/2019 a 
26/08/2019 

 
- 
 

Inscrições dos planos de monitoria e demais 
documentos (docentes) – por e-mail 
monitoria@paulista.ifpe.edu.br 

 
28/08/19 

 
- 

Divulgação das vagas para monitoria voluntária e 
com bolsa para cada componente curricular e 
conteúdo das provas para seleção dos estudantes - 
no mural do campus e Site 

28/08/2019 - 
Início das inscrições dos estudantes às vagas de 
monitoria – na DAEE 

03/09/2019 12h 
Término das inscrições dos estudantes às vagas de 
monitoria – na DAEE 

05/09/2019 13h15 às 
14:45h 

Prova de seleção dos estudantes – local 
a ser divulgado 

06/09/2019 a partir das 
17h 

Resultado preliminar da prova de seleção 
dos estudantes – no mural do campus e 
Site 

09/09/2019 17h 
Prazo Máximo para interposição de 
recursos dos estudantes - na DAEE 

 

10/09/2019 

 
a partir das 

17h 

Decisão quanto aos recursos dos 
estudantes, com publicação final do 
Resultado da seleção - no Mural do 
campus e Site 

 11/09/2019 10:30 às 12h 
Reunião dos estudantes e professores 
com a Comissão de Monitoria – local a 
ser divulgado 

11/09/2019 - Início das atividades de monitoria 

 
30/12/2019 

 
- 

Prazo para entrega dos Relatórios Finais de 
Monitoria (docentes e estudantes) à Comissão de 
Monitoria 

 

 

 

Paulista, 30 de Agosto de 2019 

 

 

 

GEORGE ALBERTO GAUDÊNCIO DE MELO 

Diretor Geral - IFPE Campus Paulista 
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