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INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR E  

DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

EDITAL Nº01 / 2022- Faculdade de Pedagogia 

 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 

REMIÇÃO PELA LEITURA EM PARCERIA COM A AGEPEN 

 

O INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO), por meio da Faculdade de Pedagogia, torna pública a abertura de 

processo seletivo para preenchimento de 20 vaga(s) de monitoria para o Projeto de 

Extensão Remição pela Leitura. 

 

1. DA MONITORIA - A monitoria de que trata este edital será voluntária e terá 

vigência de março de 2022 a julho de 2022, podendo ser prorrogada por igual período 

para o(a) monitor(a) que estiver com a sua matrícula regularizada para o próximo 

semestre, não podendo ultrapassar 12 (doze) meses. Ao estudante monitor selecionado 

será concedido certificado para fins de comprovação que poderá ser utilizado para as 

atividades complementares no curso, de forma total e completamente voluntária sem 

concessão de bolsa. 

 

2. DAS VAGAS – Serão oferecidas 26 (vinte e seis) vagas no Projeto Remição pela 

Leitura conforme o quadro abaixo: 
 

Vagas Descrição Periodicidade Horário/Dia Função Local 

03 Monitor in 

loco 

1 vez a cada 

20 dias 

8 às 11:30 / 5ª feira Acompanhar a 

aplicação das 

atividades 

Estabelecimento Penal 

Feminino Irmã Irma 

Zorzi 

10 Monitor 

corretor 

1 vez a cada 

20 dias 

19 às 22:00 / 5ª feira Correção das 

redações realizadas 

pelas internas 

Estabelecimento Penal 

Feminino Irmã Irma 

Zorzi 

03 Monitor in 

loco 

1 vez a cada 

20 dias 

8 às 11:30 / 5ª feira Acompanhar a 

aplicação das 

atividades 

Estabelecimento Penal 

Jair Ferreira de 

Carvalho (Máxima) 

10 Monitor 

corretor 

1 vez a cada 

20 dias 

19 às 22:00 / 5ª feira Correção das 

redações realizadas 

pelos internos  

Estabelecimento Penal 

Jair Ferreira de 

Carvalho (Máxima) 

 

3. DAS INSCRIÇÕES - As inscrições deverão ser realizadas por meio do endereço 

eletrônico https://forms.gle/4ah47U9t7RhfwcSu5 , no período de 11 de Fevereiro de 

2022 às 23:59 de 16 de fevereiro de 2022. 
 

3.1 Poderão se inscrever a vaga deste edital estudantes do curso de graduação em 

Pedagogia na modalidade presencial oferecido na Faculdade Insted, desde que atendam 

aos requisitos estabelecidos no item 4. 

3.2. As inscrições deferidas e homologadas serão divulgadas, em ordem alfabética com 

https://forms.gle/4ah47U9t7RhfwcSu5


2 

 

os nomes dos candidatos. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 DOS REQUISITOS - Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá: 

a) Estar matriculado/a no curso de Pedagogia a partir do 1º semestre para monitor 

corretor; 

b) Estar matriculado/a no curso de Pedagogia a partir do 2º semestre para monitor in 

loco; 

c) Possuir disponibilidade de tempo para exercer a monitoria. 

 

4.2 DA SELEÇÃO - A seleção dos candidatos será feita pela coordenação do projeto 

de extensão e por quem ela designar. 
 

4.3 A seleção dar-se-á mediante a aplicação de Prova Escrita (redação dissertativa-

argumentativa), conforme cronograma abaixo: 

 
Data Atividade Horário 

11/02/2022 Divulgação do Edital ------- 

11/02/2022 a 16/02/2022 Inscrição ------- 

17/02/2022 Divulgação dos inscritos 12:00 

17/02/2022 Prova Escrita 19:00 

23/02/2022 Divulgação dos aprovados 12:00 

24/02/2022 Reunião com os monitores 19:00 

 

4.4 A Prova Escrita será realizada no dia 17/02/2022, com início às 19horas e término 

às 20h30min, na Faculdade Insted. 
 

4.5 O candidato deverá comparecer ao local das provas 15 (quinze) minutos antes do 

horário marcado para o início das mesmas. 
 

4.6 Na  avaliação dos candidatos serão obedecidos o seguinte critério: 

a) na Prova Escrita (redação) será avaliado o domínio da escrita apresentando 

argumentos que respeite os direitos humanos cabendo a cada examinador atribuir o 

conceito aprovado ou reprovado. 
 

4.7 O resultado final da seleção, será publicado na data descrita no quadro item 4.3 

desse edital. 

 

5. DOS RECURSOS – não cabe qualquer recurso acerca da decisão da coordenação 

do projeto. 
 

6. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES - São atribuições e obrigações do aluno 

monitor: 

a) Auxiliar os professores em tarefas de ensino, incluindo a preparação de material 

didático. 

b) Assiduidade e pontualidade nas atividades de sua função 

c) Exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com a 

professora orientadora. 

d) Apresentar frequência e assinar lista de presença das atividades, em formulários 

próprios, de suas atividades. 

e) Estudante monitor corretor cumprir sua função de leitura e correção das redações 

dos/as internos/as. 
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f) Manter postura adequada e condizente com a atividade desenvolvida. 

g) O monitor será sumariamente desligado do Projeto por descumprimento dos itens 

obrigatórios ou postura inadequada. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O monitor exercerá suas atividades sob a 

orientação da coordenação responsável pelo projeto de extensão. 
 

 

Campo Grande, 11 de Fevereiro de 2022 

 

 

 
 

Profª. Ma Daniela F. V. Sopran Gil 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Modalidade Presencial 

 


