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Onde se lê: 

 

3.4. MONITOR/PROFESSOR 

REQUISITOS: certificado de monitoria na área de informática; ou certificado de monitoria que 

comprove atuação como professor ou auxiliar em qualquer área e certificado de curso básico 

em informática ou certificado de conclusão de curso técnico/profissionalizante em informática 

(se estiver cursando, apresentar declaração da instituição comprovando que já concluiu no 

mínimo 70% da carga horária total do curso técnico/profissionalizante). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: ministrar aulas de informática básica; participar da elaboração 

do material didático do projeto quando for necessária atualização; participar da elaboração de 

editais relacionados ao projeto; participar do processo de inscrição e seleção de alunos ou 

monitores para o projeto; participar de atividades que divulguem o projeto dentro ou fora do 

Campus Marco Zero; participar das atividades externas ao campus Marco Zero quando da 

necessidade do projeto, mesmo que em outros municípios, na medida em que este 

deslocamento não interfira em suas atividades acadêmicas. 

 

 

Leia-se: 

 

3.4. MONITOR/PROFESSOR 

REQUISITOS: certificado de informática básica; ou certificado de monitoria na área de 

informática; ou certificado de monitoria que comprove atuação como professor ou auxiliar em 

qualquer área e certificado de curso básico em informática ou certificado de conclusão de 

curso técnico/profissionalizante em informática (se estiver cursando, apresentar declaração da 

instituição comprovando que já concluiu no mínimo 70% da carga horária total do curso 

técnico/profissionalizante). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: ministrar aulas de informática básica; participar da elaboração 

do material didático do projeto quando for necessária atualização; participar da elaboração de 

editais relacionados ao projeto; participar do processo de inscrição e seleção de alunos ou 

monitores para o projeto; participar de atividades que divulguem o projeto dentro ou fora do 

Campus Marco Zero; participar das atividades externas ao campus Marco Zero quando da 

necessidade do projeto, mesmo que em outros municípios, na medida em que este 

deslocamento não interfira em suas atividades acadêmicas. 

 


