
 

 

 

 

EDITAL - Nº 02/2018 

 SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Departamento Regional de Alagoas 

 

 

PROGRAMA DE MONITORIA 

 

1. Da Finalidade e do Objetivo do Programa. 
 

Art. 1. O programa de monitoria é uma atividade formativa de ensino e aprendizagem que 

contribui para a formação integrada do aluno, complementando o aprendizado através de 

ações ao componente curricular e/ou atividades pedagógicas, acompanhadas por um instrutor-

orientador. Oportunizando o aluno em atividades auxiliares às tarefas docentes, agregando na 

consolidação de sua formação, na melhoria da qualidade de aprendizagem e na qualificação 

pessoal do discente, por meio de um programa de auxílio extra-classe na aprendizagem para 

os alunos do SENAC AL, conforme anexo I. 

 

2. Das atribuições do Monitor: 
 

Art. 2. As atribuições do monitor sob a orientação e responsabilidade do instrutor-orientador 

da área competem: 

 

a) Atuar em atividades que propiciem o seu aprofundamento nas disciplinas, através da 

pesquisa, sob a supervisão do instrutor; 

b) Auxiliar o instrutor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas dos 

conteúdos ministrados nas aulas e/ou laboratório; 

c) Realizar visitas técnicas aos estabelecimentos de saúde; 

d) Participar de reuniões convocadas pela coordenação do curso; 

e) Cumprir os horários estabelecidos, assinando o registro de presença na coordenação de 

curso; 

f) Receber do Instrutor do componente curricular toda e qualquer orientação necessária 

para o bom andamento das atividades; 

g) Reporta-se sempre que necessário ou solicitado, â Coordenação do Curso a fim de 

tratar de quaisquer questões pertinentes às atividades de Monitoria; 

h) Ser assíduo e pontual em suas atividades. 

 

Art. 3. Apesar do seu dever de atuar em harmonia com os objetivos do Programa de 

Monitoria, não compete ao monitor: 

 

a) A regência de classe em aulas teóricas e/ou práticas, em substituição ao instrutor 

titular do componente curricular/unidade curricular; 

b) A correção de provas ou outros trabalhos; 

c) Realizar trabalhos da disciplina para outros acadêmicos. 

d) O preenchimento de documentos oficiais, de responsabilidade do instrutor. 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Das vagas: 

 

Art. 4. Será concedida bolsa de monitoria, conforme relação em anexo I. 

Art. 5. A duração da monitoria, na mesma parte concedente, não poderá exceder 02 (dois) 

anos. 

Art. 6. A carga horária não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas diárias. 

 

4. Das Inscrições: 

 

Art. 7.  A inscrição é realizada via e-mail através do endereço eletrônico: 

selecao@al.senac.br informando o curso o qual esta se candidatando NO CURRICULO e 

NÃO no e-mail no período de 09 a 12/07/2018 ou entregar na Coordenação de Recursos 

Humanos localizada na Av. Comendador Francisco de Amorim Leão, 240- A, Pinheiro, o 

candidato deve preencher a ficha de inscrição (anexo II) juntamente com os seguintes 

documentos: 

 

a) Cópia da carteira de identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Curriculum Vitae atualizado; 

d) Declaração do curso. 

 

Paragrafo único. Somente serão triados até 10 (dez) currículos por curso; 

 

5. Da seleção dos Monitores: 

 

Art. 8. Pré-requisitos para inscrição: 

 

a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos do SENAC AL o qual está 

aberta o processo; 

b) Não ter sido reprovado por falta e/ou por nota em nenhuma disciplina; 

c) Ser egresso com até 01 (um) ano de conclusão; 

d) Aluno ou egresso nascido a partir de 1998; 

e) Possuir disponibilidade de tempo e meios para participação de eventos em dias e 

horários pré-estabelecidos, de acordo com o Centro de Educação Profissional do 

SENAC; 

f) Obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos na redação e entrevista; 

g) Os candidatos classificados estarão em ordem decrescente da média final; 

h) No caso de igualdade da média final, o desempate será feito, através da nota da 

entrevista final. 

 

Art. 9. A seleção dos monitores é feita pela Coordenação de Recursos Humanos, Gerência de 

Educação Profissional, juntamente com a Coordenação ou Gerência do Centro de Educação 

Profissional do SENAC e pelo docente designado pela área a qual a vaga de monitoria está 

vinculada.  

 

Paragrafo único. No processo de seleção são considerados os seguintes aspectos/fases:  

a) Análise do curriculum vitae; 

b) Está cadastrado no Banco de Oportunidade do SENAC (para os egressos); 

c) Redação; 
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d) Entrevista. 

 

Art. 11. O processo seletivo ocorrerá das seguintes etapas: 

 

Inscrições: 09 a 12 de julho de 2018 

Publicação dos currículos triados: 16 de julho de 2018 

Redação: 17 de julho de 2018 

Entrevista: 23 de julho de 2018 

Publicação do resultado final: 25 de julho de 2018 

Início das atividades: A partir de 01 de agosto de 2018 

 

As datas anteriormente citadas poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades 

do SENAC/AL. 

 

6. Das condições institucionais: 

 

Art. 12. A bolsa-monitoria somente é concedida a partir do início das atividades de monitoria. 

A bolsa-monitoria será renovada a cada seis meses, a depender do desempenho do monitor, 

que será analisado através do desempenho do professor-orientador e da Coordenação ou 

Gerencia do Centro de Educação Profissional do SENAC. 

 

7. Das condições de monitoria 

 

Art. 13. Para realização de sua tarefa, o monitor selecionado deve dedicar às horas semanais 

conforme descrito no quadro de descrição de vaga de atividades na unidade curricular a ele 

atribuída, em turno não coincidente com a sua matrícula.  

 

Art. 14. Perde a condição de participante do programa de monitoria, o monitor que: 

 

a) Obtiver 25% de faltas, 

b) Não cumprir as atividades relativas à monitoria, segundo parecer do docente 

responsável. 

 

Parágrafo único: O aluno que vier a ser desligado do Programa de monitoria perde 

automaticamente a bolsa-monitoria a que tinha direito. 

 

 

Maceió, AL 

 

09 de julho 2018. 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 

Diretoria de Educação Profissional  

SENAC/AL 

 

Coordenação de Recursos Humanos 

SENAC/AL 

 

Direção Regional 

SENAC/AL 



 

 

 

 

 
 

 

ANEXO I 

 

 

 

CURSO 

CARGA 

HORÁRIA 

(SEMANAL) 

 

PERFIL 

 

BOLSA 

MONITORI

A 

 

VAGAS 

 

 

Cabeleireiro 

 

 

20 horas 

Alunos ou egressos (até 1 

ano de conclusão do 

curso), 21 anos 

incompletos (nascidos a 

partir de 01/01/1998).  

 

 

R$ 715,50 

 

 

02 

 

 

Costureiro 

 

 

20 horas 

Alunos ou egressos (até 1 

ano de conclusão do 

curso), 21 anos 

incompletos (nascidos a 

partir de 01/01/1998).  

 

 

R$ 715,50 

 

 

02 

 

 

Cozinheiro 

 

 

20 horas 

Alunos ou egressos (até 1 

ano de conclusão do 

curso), 21 anos 

incompletos (nascidos a 

partir de 01/01/1998).  

 

 

R$ 715,50 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

FICHA DE INCRIÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES MÉDICAS 

Tipo Sanguíneo:  Fator Rh:  

Alergia: 

Medicamentos:  

Outras informações:  

 

DADOS DA UNIDADE OPERACIONAL 

Unidade Operativa: 

Curso: Modalidade: 

Forma de ingresso: (   ) PSG  (   ) Comercial 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Camiseta: P (  )   M (  )   G (  )   EXG (  ) 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  Sexo: F (  )  M (  ) 

Ocupação:  DR:  

Data de Nascimento:  Idade:  

RG/Emissor:   CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: UF: 

E-mail:  Cel: (  ) 

Filiação 
 

 

Em caso de emergência : (  )                               Falar com: 



 

 

Obs: Anexar uma foto em Primeiro Plano – PP, enquadrada do peito para cima, com 

fundo branco e boa resolução. 

 


