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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO/LIFE

O Programa de Educação, através do Projeto LIFE, comunica aos interessados
que estão abertas as inscrições para uma bolsa de monitoria, observadas as normas
estabelecidas neste Edital, como se segue:
Do objetivo
Favorecimento de acessibilidade móvel e instrumental de aluno com Deficiência visual.
Das vagas
 01 vaga
Dos candidatos:
Poderão concorrer às vagas os estudantes:
 Regularmente matriculados nos cursos do ICED;
 Sem vínculo empregatício;
 Com disponibilidade de vinte horas semanais, no turno da noite, para participar das
atividades propostas nesse edital.
 Com conhecimentos básicos de informática.
Das atividades a serem desempenhadas pelo monitor:
As atividades a serem desempenhadas pelo aluno como parte da monitoria devem
envolver:
a) Acompanhamento móvel do aluno com Deficiência Visual.
b) Acompanhamento em atividade como aula, seminários, trabalhos práticos,
experiências de laboratório, entre outras;
c) Colaboração no uso de instrumentos de acessibilidade pedagógica, como Dos
Vox, reglete, lupa e impressora Braille.
d) Leitura e descrição de imagens, textos e outros materiais pedagógicos que
impossibilitem o acesso do aluno à informação fornecida pelo professor.
e) Participação em atividades de pesquisa e extensão decorrentes da função
monitorada;
f) Agir proativamente para cumprir o programa de atividades conforme
necessidades e solicitações do aluno com Deficiência Visual.

g) Cumprir os horários e atividades estabelecidas, sem que cause prejuízo as suas
atividades como aluno do curso de graduação.
Obs: O monitor não será responsável pelo ensino-aprendizado do aluno com Deficiência
Visual. Sua atuação não esta vinculada ao processo de explicação teórica, estudos
individualizados e/ou atendimento pedagógico. Sua função se restringe ao
favorecimento de acessibilidade móvel e instrumental.
Das inscrições
As inscrições deverão ser feitas no Programa de Educação – Campus Rondon, no
período de 01 a 03 de julho, no horário de 08 às 12 horas e 14 às 18 horas.
Documentos necessários:
 Cópia do histórico acadêmico atualizado
 01 Cópia do Curriculum Vitae
.
Da avaliação
A avaliação dos candidatos ocorrerá através da análise de Curriculum Vitae e
Histórico acadêmico.
Serão considerados os seguintes aspectos: Participação em projetos de
extensão e pesquisa, atividades acadêmicas, atividades extracurriculares e formação
complementar e aproveitamento acadêmico.
Vigência da bolsa: Quatro meses (podendo ser prorrogada posteriormente)
Valor da bolsa: Quatrocentos reais
Do resultado
O resultado final deverá ser publicado até 05 de julho de 2013, podendo ser alterado
pela coordenação do projeto.

Santarém, 28 de junho de 2013.
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