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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Araguaína

EDITAL Nº 18/2019/ARN/REI/IFTO, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES CANDIDATOS ÀS VAGAS DE MONITORIA
2019/2 DO CAMPUS ARAGUAÍNA - IFTO
ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO MONITOR

Eu,_____________________________________________________estudante do Curso de
___________________________________________________________, sob a matrícula
nº__________________________do Ins tuto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocan ns –
Campus Araguaína, inscrito no CPF nº______________________________, comprometo-me
a exercer a a vidade de Monitoria, conforme o estabelecido no Programa de
Acompanhamento Pedagógico – PAP e Projeto de Monitoria, na forma da Lei nº 9.394/LDB e
de acordo as disposições do Edital nº_________/2019/ARN/REI/IFTO, DE 26 DE AGOSTO DE
2019.

Para tanto, declaro estar ciente:
a) das referidas normas e legislações que regem o Programa de Acompanhamento
Pedagógico – PAP e o Projeto de Monitoria, comprometendo-me a atender todas as suas
determinações;
b) de que este termo corresponde ao período constante no Plano de Trabalho planejado
com o professor orientador;
c) de que a aludida a vidade não cons tui em hipótese alguma, vínculo emprega cio, sendo
a vidade realizada com a concessão de bolsa, de acordo com o Programa de
Acompanhamento Pedagógico – PAP e Projeto de Monitoria, fazendo jus aos bene cios
somente enquanto es ver vinculado ao Programa e convier ao IFTO;
d) de que somente com o cumprimento das a vidades descritas no Plano de Trabalho e
entrega do relatório de avaliação, terei direito à declaração de par cipação no Programa;
e) de que os pais e/ou responsáveis pelo estudante, sendo menor de idade, terá inteira
ciência de sua par cipação no referido Programa.

Araguaína,________ de_________________________ 2019.

Estudante monitor

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=861017&infra_sistem…
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___________________________________________________
Estudante monitor
___________________________________________________________
Pai e/ou responsável pelo estudante (para menor de 18 anos)

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Fernandes Mateus, Diretorgeral, em 26/08/2019, às 18:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0770619 e o código CRC B17CCF0F.
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