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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 Paraíso do Tocan ns

EDITAL Nº 06/2020/PSO/REI/IFTO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO DE MONITORES PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
MONITORIA DO ENSINO SUPERIOR - 2020
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Eu ________________________________________________________________, estudante
do Curso ___________________________________________________________________,
matrícula ______________________________, portador da cédula de iden dade nº
____________________________ , CPF nº ________________________________, telefone
nº (___) _______________________, e-mail _____________________________________,
declaro estar ciente dos direitos e das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função
de MONITOR(A) do Eixo/Disciplina___________________________________________,
pelo Programa Ins tucional de Bolsas de Monitoria do Ensino Superior – IFTO – Campus
Paraíso do Tocan ns, e nesse sen do, COMPROMETER-ME a desempenhar as atribuições
descritas no Edital nº 06/2020/PSO/REI/IFTO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020, pelo qual fui
selecionado e do qual conheço todo o conteúdo, sob a orientação do professor(a)
________________________________________________. Tenho ciência de que este termo
corresponde ao período constante no Plano de Trabalho planejado com o professor
orientador e de que a aludida a vidade não cons tui em hipótese alguma, vínculo
emprega cio, sendo a vidade realizada com a concessão de bolsa, fazendo jus aos
bene cios somente enquanto es ver vinculado ao Programa e convier ao IFTO; e que
somente com o cumprimento das a vidades descritas no Plano de Trabalho e entrega do
relatório ﬁnal, terei direito a declaração de par cipação no Programa. Também que, para o
recebimento da bolsa é necessário entregar frequência mensal, devidamente assinada por
mim e por meu orientador. Estou ciente de que a inobservância dos requisitos citados acima
implicará no cancelamento da bolsa, em qualquer tempo.

Paraíso do Tocan ns-TO, ______ de _______________ de 2020.
___________________________________________
Assinatura do Estudante-Monitor

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 12/02/2020, às 16:17, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0929946 e o código CRC 2CF9AF46.
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