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Alteração no Cronograma
2.3 - Os estudantes interessados em concorrer a uma vaga, deverão enviar e-mail para o endereço
monitorias.cpar@gmail.com, de 0 (zero) hora do dia 15 de março de 2019, até às 18 horas do dia 20 de
março de 2019, seguindo as seguintes instruções:
No título da mensagem, colocar: Processo seletivo 2019 - Química
No corpo da mensagem, colocar:
Nome do candidato;
Turma;
Disciplina que pretende se candidatar;
Declaração de estar ciente e aceitar as condições do edital.
4. DAS AVALIAÇÕES
4.1 - As avaliações serão feitas através de uma entrevista e análise de currículo, e ocorrerão conforme
calendário abaixo:
Disciplina
Alunos do turno da tarde
Alunos do turno da manhã

Data/Horário/Local
Dia 22 (quinze) de março de 2019, às 10 horas e 50
min., em sala a ser indicada pela CoTUR
Dia 22 (quinze) de março de 2019, às 13 horas e 30
min., em sala indicada pela CoTUR

5- DOS RESULTADOS
5.1- Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de notas, divulgada em listagem
oficial emitida pela Diretoria de Ensino no dia 25/03/2019 a partir das 14 h, publicada no painel da
COTP.
5.2- Os candidatos que se sentirem prejudicados deverão entrar com recurso, junto à CoTP, das 14 h. às 19 h.
dia 26/03/2019.
5.3- O resultado final será divulgado no dia 26/03/2019, no painel da CoTP.
5.4- Os candidatos que forem chamados e não puderem, por questões de disponibilidade de horário ou outros
motivos de força maior, assumir satisfatoriamente as atividades da Monitoria serão imediatamente
substituídos, segundo a ordem da listagem oficial.
5.5- O resultado da seleção terá validade para os semestres letivos de 2019.1, e 2019.2, podendo ser
prorrogado.
9-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.2- Os aprovados deverão procurar a Coordenação Pedagógica (CoTP) até o dia 26 (vinte e seis) de março
de 2019, para o preenchimento de formulários e orientações, no seguinte horário:


14 h às 20 h

9.4- Início das atividades monitoria: a partir do dia 20 de abril de 2019.
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CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Inscrições
Prova

Resultado
parcial
Recursos
Resultado final
Assinatura dos
contratos
Início da
monitoria

DATA E LOCAL
De 0 (zero) hora de 15de março até as 18 horas de 20 de março de 2018, no
endereço cotp.cpar@ifrj.edu.br
- Para alunos do turno tarde: dia 22/03, às 10:40. Sala será indicada
pela CoTur.
- Para alunos do turno manhã: dia 22/03, às 13:30. Sala será indicada
pela CoTur.
25 de março – painel da CoTP
Das 14 h. às 19h. Dia 25 de março ao dia 26 de março de 2019, na CoTP
26 de março de 2019, no painel da CoTP
Os alunos deverão comparecer à CoTP, a partir de 26 de março, para a
regularização de sua situação, de 14 às 20 horas.
A partir de 26 de março 2019
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