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RETIFICAÇÃO N.º 2, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

A DIRETORA DE ENSINO (DIREN) DO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 1, de 22 de 
setembro de 2020, resolve: 

 

I- Retificar o item 2.1 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

2.1 As inscrições serão realizadas mediante o envio do anexo III deste edital, devidamente 
preenchido, assinado e digitalizado, à Diren do Campus de Alegre pelo e-mail 
diren.ale@ifes.edu.br, no período de 28/9 a  2/10 de 2020. 

Leia-se: 

2.1 As inscrições serão realizadas mediante o envio do anexo III deste edital, devidamente 
preenchido, assinado e digitalizado, à Diren do Campus de Alegre pelo e-mail 
diren.ale@ifes.edu.br, no período de 28/9 a  9/10 de 2020. 

 

II- Retificar o item 6.1 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.1  A seleção do monitor será realizada em duas etapas:  

Leia-se: 

6.1 Devido ao período de excepcionalidade vivido pela pandemia do covid-19, as aulas presencias 
do Ifes foram substituídas por atividades pedagógicas não presenciais, conforme Resolução do 
Conselho Superior nº 1, alterada pela nº 25/2020. Assim, faz-se necessário o uso de recursos 
tecnológicos para a mediação do conhecimento, que serão adaptados para o atendimento das 
monitorias. Neste sentido, a seleção do monitor será realizada em duas etapas: 

 



III- Retificar o item 6.1.1.2 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para 
os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.1.1.2 A avaliação de conhecimento específico será aplicada nos dias 8 e 9 de outubro de 2020 
e poderá ser realizada pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou de forma oral pela 
plataforma de webconferencia da RNP. 

Leia-se: 

6.1.1.2 A avaliação de conhecimento específico será aplicada nos dias 15 e 16 de outubro de 2020 
e poderá ser realizada pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou de forma oral pela 
plataforma de webconferencia da RNP. 

 

IV- Retificar o item 6.2 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.2 A listagem contendo a data, horário e a forma que será realizada a avaliação de conhecimento 
específico de cada disciplina e os endereços de acesso às salas de webconferência será publicada 
no dia 6 de outubro de 2020. 

Leia-se: 

6.2 A listagem contendo o horário da avaliação de conhecimento específico de cada disciplina e 
os endereços de acesso às salas de webconferência será publicada no dia 13 de outubro de 2020. 

 

V- Retificar o item 6.2.1.1 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para 
os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.2.1.1 A Diren encaminhará para o e-mail dos candidatos, informado na ficha de inscrição, o 
código de acesso às salas do AVA no dia 6 de outubro de 2020. 

Leia-se: 

6.2.1.1 A Diren encaminhará para o e-mail dos candidatos, informado na ficha de inscrição, o 
código de acesso às salas do AVA no dia 13 de outubro de 2020. 

 

VI- Retificar o item 6.4 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.4 O conhecimento tecnológico do candidato será analisado em entrevistas realizadas em salas 

de webconferência disponibilizadas pelo NTE – Alegre. 



Leia-se: 

6.4 O conhecimento tecnológico do candidato será analisado em entrevistas realizadas pelo 
Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) do Ifes - campus de Alegre, contemplando o conteúdo 
programático especificado por disciplina no anexo II deste edital. As entrevistas serão realizadas 
por webconferência cujo link de acesso, bem como o horário, serão encaminhados para o e-mail 
do candidato, informado na ficha de inscrição, com até  48 horas de antecedência. 

 

VII- Retificar o item 6.4.1 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para 
os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.4.1 A etapa de análise do conhecimento tecnológico terá um valor total de dez pontos e será 
realizada no período de 13 a 14 de outubro de 2020. 

Leia-se: 

6.4.1 A etapa de análise do conhecimento tecnológico terá um valor total de dez pontos e será 
realizada no período de 20 a 21 de outubro de 2020. 

 

VIII- Retificar o item 6.8 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para 
os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.8  O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 15 de outubro de 2020 na página do 
Ifes – Campus de Alegre (https://alegre.ifes.edu.br/) e as interposições de recurso deverão ser 
enviadas para o e-mail da Diren (diren.ale@ifes.edu.br), no dia 16 de outubro de 2020. 

Leia-se: 

6.8  O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 23 de outubro de 2020 na página do 
Ifes – Campus de Alegre (https://alegre.ifes.edu.br/) e as interposições de recurso deverão ser 
enviadas para o e-mail da Diren (diren.ale@ifes.edu.br), no dia 26 de outubro de 2020. 

 

IX- Retificar o item 6.9 do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

6.9 O resultado final será publicado no dia 19 de outubro de 2020 na página do Ifes – Campus de 
Alegre. 

Leia-se: 

6.9 O resultado final será publicado no dia 27 de outubro de 2020 na página do Ifes – Campus de 
Alegre. 



 

X- Retificar o item 8.3  do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os 
Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

8.3 As atividades de monitoria terão início no dia 21 de outubro de 2020 

Leia-se: 

8.3 As atividades de monitoria terão início no dia 29 de outubro de 2020 

 

XI- Retificar o item 8.4  do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para 
os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

8.4. Os discentes participantes do Programa Auxílio Monitoria não serão impedidos de receber, 
por mérito, qualquer uma das bolsas dos diversos programas de pesquisa do Ifes, de agências de 
fomento ou de empresas. 

Leia-se: 

8.4. O Ifes – Campus de Alegre não impedirá os discentes bolsistas dos diversos programas de 
pesquisa, de agências de fomento ou de empresas, a participarem do edital de monitoria e 
usufruir da bolsa por mérito. 

 

XII- Retificar o item ANEXO I do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores 
para os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

Atividades Data 
Inscrições 28/9/2020 a 2/10/2020 

Homologação das Inscrições 5/10/2020 
Interposição de Recursos 5/10/2020 

Resultado de Recurso 6/10/2020 
Divulgação da listagem com as datas da avaliação 

de conhecimento específico de cada disciplina 
 

6/10/2020 
Período de Realização das avaliações de 

conhecimento específico 
8/10/2020 e 9/10/2020 

Período de Realização das avaliações de 
conhecimento tecnológico 

13/10/2020 e 14/10/2020 



Divulgação do Resultado Preliminar 15/10/2020 

Interposição de Recurso 16/10/2020 

Resultado Final 19/10/2020 

Entrega dos documentos à Diren 20/10/2020 

Início das atividades de Monitoria 21/10/2020 

 

Leia-se: 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

Atividades Data 
Inscrições 28/9/2020 a  9/10/2020 

Homologação das Inscrições 13/10/2020 
Interposição de Recursos 13/10/2020 

Divulgação da listagem com os horários da 
avaliação de conhecimento específico de cada 

disciplina 

13/10/2020 

Resultado de Recurso 14/10/2020 
Período de Realização das avaliações de 

conhecimento específico 
15/10/2020 e 16/10/2020 

Período de Realização das avaliações de 
conhecimento tecnológico 

20/10/2020 e 21/10/2020 

Divulgação do Resultado Preliminar 23/10/2020 

Interposição de Recurso 26/10/2020 

Resultado Final 27/10/2020 

Entrega dos documentos à Diren 28/10/2020 

Início das atividades de Monitoria 29/10/2020 

 

 

XIII- As demais disposições constantes do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de 
Monitores para os Cursos Superiores - permanecem inalteradas. 

 

 

JACYARA CONCEIÇÃO ROSA MARDGAN 

Diretora de Ensino 


