
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS CABEDELO 

 

EDITAL N° 24/2022 – DIRETORIA GERAL 

– SELEÇÃO DE MONITORES - ÓRBITA 2022 -– 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus Cabedelo, 

torna público o presente Edital de Convocação para inscrição de 20 (vinte) monitores para o X 

ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo. O presente Edital 

se destina aos discentes dos Cursos Técnicos Integrados do Campus Cabedelo, cujas inscrições 

serão submetidas a processo de seleção, tendo em vista que os monitores serão certificados 

e avaliados com uma nota do  3° ou 4° bimestres para todas as disciplinas. 

 

2. OBJETIVOS 

Este Edital consta de uma chamada para inscrição de monitores para o “X ÓRBITA – Semana 

de  Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2022. 

 
3. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 17 de setembro de 2022 

Inscrições 18 a 20 de setembro de 2022 

Análise e seleção das inscrições 21 de setembro de 2022 

Divulgação do resultado 22 de setembro de 2022 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

- As inscrições serão realizadas via formulário online no seguinte link: 

https://forms.gle/AxsAf8X1q58Jv9fc7



 

- Só poderão participar deste edital estudantes regularmente matriculados nos Cursos 

Técnicos Integrados do IFPB- Campus Cabedelo. 

 
5. INFORMAÇÕES GERAIS 

- Para efeito de seleção, poderão concorrer à Monitoria do Órbita, alunos do 2° e 3° anos dos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Recursos Pesqueiros, Meio Ambiente e 

Multimídia. Serão selecionados os 20 candidatos com maior pontuação, a qual será 

estabelecida seguindo a fórmula abaixo: 

 

Pontuação = A + B 
 
 

Onde, 
 
 

A = Pontuação correspondente ao ano escolar, sendo: 100 pontos para alunos do 3° ano, 90 

pontos para alunos do 2° ano, 

B = Índice de rendimento acadêmico (I.R.A.) 
 
 

-  Os critérios de desempate do edital serão turma (prioridade para estudantes de turmas mais 

avançadas) e data de nascimento (prioridade para estudantes mais velhos). 

- Os monitores atuarão durante todo o evento “X ÓRBITA – Semana de  Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia de Cabedelo”, conforme escala elaborada previamente pela comissão 

organizadora, respeitando as limitações individuais. Ressalta-se que há atividades da 

Monitoria também antes (planejamento) e depois do evento; 

 
- Atividades que competem ao monitor: 

a) Auxiliar na organização prévia ao evento; 

b) Colaborar nas inscrições e certificações do evento; 

c) Receber e acompanhar visitantes; 

b) Montar e desmontar equipamentos multimídia em salas; 

d) Prestar informações das atividades durante o evento; 

e) Ajudar na logística de realização do evento; 

f) Zelar pela boa organização do evento; e, 

g) Colaborar nas diversas atividades da comissão organizadora.



 

- Todos os monitores selecionados deverão, obrigatoriamente, participar das reuniões 

organizadoras do evento; 

- Os monitores selecionados ficarão sob responsabilidade das respectivas subcomissões às 

quais serão direcionados, sendo elas a do “Experimentando Ciências” e a dos 

“Minicursos/Oficinas”, devendo responder aos docentes designados para tais comissões. 

- Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora do evento, 

instituída mediante Portaria n° 174/2022 DG-CB. 

 
6. DA AVALIAÇÃO 

- Os monitores serão avaliados pelos docentes responsáveis pelas subcomissões às quais 

responderam durante a realização do evento; 

- A nota da avaliação constará como uma nota do 3o ou 4° bimestres para todas as disciplinas 

em  que o aluno estiver matriculado. 

 
 
 
 
 

Cabedelo, 16 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 

 
 
 

Lício Romero Costa 


