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EDITAL Nº 11/2021 - GAB-MTC/CAMP-MTC/IFMA, 4 DE MAIO DE 2021

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O eJIFMA MTC GAMES – ETAPA LOCAL - DO CAMPUS SÃO
LUÍS – MONTE CASTELO

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO e a
Comissão Organizadora Local do eJIFMA MTC, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o Edital de Seleção
de Monitores para o eJIFMA MTC Games – Etapa Local - do Campus São Luís – Monte Castelo.
1. DO OBJETIVO
1. O presente Edital tem por obje vo selecionar discentes monitores do evento eJIFMA Games –
Etapa Local do Campus São Luís - Monte Castelo.
2. Serão ofertadas 8 vagas, 2 para cada jogo da compe ção e 2 para organização geral, a serem
preenchidas pelos inscritos neste edital conforme critérios de seleção deﬁnidos na seção 4.

2. DO EVENTO
1. O eJIFMA MTC Games – Etapa Local – do Campus São Luís – Monte Castelo será realizado no
período de 15 a 24 de maio de 2021.
2. As inscrições para atuar como monitores no eJIFMA MTC Games – Etapa Local – do Campus São
Luís Monte Castelo serão realizadas no período de 04 a 09 de maio de 2021.
3. A organização é de responsabilidade da Comissão Organizadora, composta pelos servidores Eveline
de Jesus Viana Sá do Departamento de Computação (Presidente), Helton Mota Ferreira do
Departamento Acadêmico de Ciências da Saúde, Fábio Frazão Lima e José Nunes de Oliveira Neto
do Núcleo de Tecnologia da Informação (membros) e Carla Gomes de Faria, do Departamento de
Assuntos Estudan s (colaboradora).

3. DA MONITORIA
1. Par cipar da reunião de treinamento que será convocada pela Comissão Organizadora do eJIFMA
GAMES - Etapa Local - do Campus São Luís - Monte Castelo.
2. Ter disponibilidade no período de 15 a 24 de maio de 2021, 3h por dia, totalizando 30h de a vidades,
que podem ser realizadas nos turnos matu no, vesper no ou noturno.
3. A ausência do monitor no dia de sua escala acarretará imediato desligamento da monitoria do
evento;
4. Compor a equipe de recursos humanos necessária para a realização do evento.
5. Auxiliar a Comissão Organizadora na realização de a vidades a serem realizadas no evento.
6. Nos horários de sua escala, o monitor deverá estar devidamente iden ﬁcado.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
1. Ser aluno (a) do IFMA (nível médio e técnico ou nível superior) regularmente matriculado (a) no ano
le vo de 2021, dos seguintes campi: São Luís Monte Castelo, Maracanã, São José de Ribamar e
Centro Histórico.
2. Ter preenchido corretamente o formulário eletrônico de inscrição
(h ps://forms.gle/w1YgLRUhLFhCUPF38) no prazo estabelecido no item 5.1 deste Edital.
3. Ter disponibilidade para colaborar com a Comissão Organizadora do Evento.
4. Não estar vinculado a nenhuma função (estudante-atleta, estudante-reserva, técnico, entre outras)
nas equipes par cipantes do eJIFMA MTC Games. Essa informação deve ser conﬁrmada no ato da
inscrição.
5. A classiﬁcação dos inscritos será deﬁnida pelo coeﬁciente de rendimento em ordem decrescente,
por modalidade escolhida.
6. Em caso de empate, a classiﬁcação se dará pelos seguintes critérios em ordem de prioridade:
1. a maior idade
2. ter maior disponibilidade para atuar como monitor;
3. está no úl mo ou penúl mo período do curso e cursando monograﬁa ou TCC, se aluno dos cursos
superiores;
4. está no úl mo ano do curso, se aluno do aluno do técnico
5. DAS INSCRIÇÕES E DOS PRAZOS
1. As inscrições serão realizadas no período de 04 a 09/05/2021, através do preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição (h ps://forms.gle/w1YgLRUhLFhCUPF38), com as seguintes
informações: Nome, e-mail acadêmico, curso, campus, matrícula, declaração de aluno regular e
histórico escolar, disponibilidade de turno e autorização dos pais (para menores de idade).
2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, sob qualquer hipótese ou argumento, cabendo única e
exclusivamente a Comissão Organizadora Local, prorrogá-los.
6. DO RESULTADO
1. O resultado com o nome dos monitores e matrícula será divulgado no dia 11/05/2021 no site do
IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo.
7. CERTIFICAÇÃO
7.1 O discente receberá um cer ﬁcado de monitor de 30h de a vidades no evento.
7.2 Não será atribuída qualquer remuneração ou bolsa para o monitor.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Para rar dúvidas, os alunos podem entrar em contato através do e-mail ejifma.mtc@ifma.edu.br .
2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral do IFMA – Campus São Luís Monte Castelo
ouvido a Comissão Organizadora do eJIFMA MTC GAMES – Etapa Local – do Campus São Luís
Monte Castelo.

São Luís, 04 de maio de 2021.
(assinado eletronicamente)
Cláudio Leão Torres
Diretor-Geral do Campus São Luís-Monte Castelo

ANEXO I

Modelo de autorização dos pais/responsáveis legais
(para MONITORES menores de idade)
(pode ser escrito à mão e fotografado com o documento do responsável)

Eu __________________________________________ (nome do responsável) documento _________________
(número do documento que será u lizado) declaro ser o responsável legal pelo menor
_____________________________________________ (nome do par cipante) e o autorizo a par cipar como
MONITOR(A) DOS JOGOS ELETRÔNICOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DO MARANHÃO (eJIFMA MTC
GAMES 2021), que ocorrerá de 15 a 24 de maio de 2021, pela internet.

Estou ciente de que o menor referido precisará u lizar os próprios recursos (computador, celular, so ware e
internet) no momento dos jogos, que ocorrerão predominantemente à noite.
Cidade-Estado:
Data: ___/___/2021
Assinatura: ___________________________________________________________________
(igual consta no documento)
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