Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS APODI
RN 233, Km 02, Sítio Lagoa do Clementino, S/N, Zona Rural, APODI / RN, CEP 59700-000
Fone: (84) 4005-4101

EDITAL Nº 30/2022 - DG/AP/RE/IFRN

15 de agosto de 2022

PROCESSO SELETIVO PARA TUTORES DE APRENDIZAGEM E LABORATÓRIO
O Diretor-Geral em exercício do Campus Apodi Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 310/2022-RE/IFRN, de 3 de março de 2022, publicada
no Diário Oficial da União em 4 de março de 2022; torna público por meio do presente Edital, a abertura de inscrições para o
Processo Seletivo do Programa de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório (TAL), para o ano letivo de 2022. A distribuição
das vagas para o referido processo seletivo será feita por turno, turma e disciplina, conforme disposto no Quadro 01, abaixo:
QUADRO 01: Distribuição de vagas para Tutores de Aprendizagem e Laboratório
Disciplina/Área de Conhecimento

Vagas por Turno
Matutino

Língua Portuguesa

Vespertino

Requisitos Mínimos Necessários

Noturno

1

1

-

Ter sido aprovado(a) na disciplina de Língua Portuguesa e Literaturas
I; estar cursando no mínimo o 2º ano do integrado.

Física

1

1

-

Ter sido aprovado(a) nas disciplinas de Física I e Física II.

Matemática

1

1

-

Ter sido aprovado(a) nas disciplinas de Matemática I e Matemática II;
estar cursando no mínimo o 3º ano do integrado.
Aluno do Integrado: Ter sido aprovado(a) nas disciplinas de Química
I e Química II;

Química

1

1

-

Aluno do Subsequente em Química: Ter sido aprovado (a) nas
disciplinas de Química Geral / Físico Química;
Aluno da Licenciatura em Química: Ter sido aprovado (a) nas
disciplinas Química Geral I / Química Geral II.

Eletricidade e Eletrônica

1

1

-

Fundamentos de Lógica e Algoritmos/
Programação Estruturada e Orientada a

1

1

-

Objetos
Topografia
Total de Vagas

Ter sido aprovado nas disciplinas de Práticas de Eletricidade ou
Eletricidade Instrumental.
Ter sido aprovado nas disciplinas de Fundamentos de Lógica e
Algoritmos e Programação Estruturada e Orientada a Objetos; estar
cursando 3º ou 4º ano do curso técnico integrado em Informática.

-

1

-

06

07

-

Ter sido aprovado na disciplina de Topografia

1. DO PROGRAMA DE TUTORIA DE APRENDIZAGEM E LABORATÓRIO
O Programa de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório (TAL) tem como principal finalidade fortalecer a ação educativa no
Campus Apodi, especialmente nas disciplinas/áreas de conhecimento nas quais os educandos apresentam maiores
dificuldades de aprendizagem.
A coordenação do Programa de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório no âmbito do Campus Apodi será exercida pela
Diretoria Acadêmica (DIAC).
1.1. São atribuições dos tutores de aprendizagem e laboratório:
a. Cumprir carga horária de 3 (três) horas diárias e 15 (quinze) horas semanais de trabalho;
b. Cumprir as orientações do programa de Tutoria de Aprendizagem Laboratorial, conforme estabelecido em regulamento
próprio;
c. Reunir-se, semanalmente, com o professor-orientador de sua área de atuação a fim de receber as orientações

necessárias para o desempenho satisfatório de suas atividades tutoriais;
d. Atender aos alunos que necessitarem de orientações e efetivar o registro das mesmas em ficha própria;
e. Auxiliar o professor na organização e realização de aulas práticas de sua área de atuação, na ausência do Técnico de
Laboratório e com a anuência do referido professor;
f. Auxiliar os alunos que apresentarem alguma dificuldade no acompanhamento das aulas de laboratórios, apoiando-os
nas atividades pré e pós laboratório;
g. Zelar pelos materiais e equipamentos dos laboratórios, o que inclui a limpeza e organização dos materiais,
equipamentos e espaços físicos;
h. Apresentar relatório bimestral das atividades desenvolvidas;
a. Ter conhecimento de informática básica;
j. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério da Diretoria Acadêmica e/ou do professororientador.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas nos dias 15 a 19 de agosto do ano corrente, na Diretoria Acadêmica do Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia – IFRN Campus Apodi, conforme o quadro abaixo:
QUADRO 02: Período de inscrição
Data

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

(15/08/2022)

(16/08/2022)

(17/08/2022)

(18/08/2022)

(19/08/2022)

08h30min às

08h30min às

08h30min às

08h30min às

13h00min às

11h30min

11h30min

11h30min

11h30min

15h30min

13h00min às

13h00min às

13h00min às

13h00min às

19h15min às

15h30min

15h30min

15h30min

15h30min

20h45min

19h15min às

19h15min às

19h15min às

19h15min às

20h45min

20h45min

20h45min

20h45min

Hora

Local

Diretoria

Diretoria

Diretoria

Diretoria

Acadêmica

Acadêmica

Acadêmica

Acadêmica

Diretoria
Acadêmica

Local C O A P A C

C O A P A C

C O A P A C

C O A P A C

C O A P A C

Período Noturno

Período Noturno

Período Noturno

Período Noturno

Período Noturno

2.2. Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados no semestre 2022.1 que atendam aos requisitos
apresentados no QUADRO 01.
2.3. No ato da inscrição o candidato deverá entregar o Formulário de Inscrição (ANEXO II) devidamente preenchido,
apresentar uma cópia do Histórico Escolar simples comprobatório dos requisitos constantes do item 2.2 e do 4.5 deste
Edital.
2.4. O interessado, a seu critério, poderá concorrer em até duas monitorias, indicando no Formulário de Inscrição a ordem de
preferência; caso seja selecionado para duas monitorias, será classificado de acordo com a opção indicada.
2.5. Será automaticamente desligado do processo, a qualquer tempo, o candidato que apresentar informações
comprovadamente falsas.
3. DAS VAGAS
3.1. O preenchimento das vagas será realizado por ordem de classificação do processo seletivo de acordo com o QUADRO I.
3.2 Serão classificados como suplentes os demais candidatos aprovados, obedecendo à ordem de classificação.
4. DAS CONDIÇÕES
4.1. Não ter sido reprovado em nenhuma disciplina.
4.2. Não ter vínculo com outra instituição de ensino.
4.3. Não ter vínculo empregatício.
4.4. Ter cursado as disciplinas para a qual deseja concorrer como tutor.
4.5. Ter rendimento igual ou superior a 70 (setenta) na disciplina para a qual deseja concorrer como tutor.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O processo seletivo constituir-se-á em três etapas, a saber:
5.1.1. A primeira etapa será constituída de prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, que versará sobre os
conteúdos constantes no ANEXO III.
As provas escritas serão realizadas de 08h00min às 12h00min (turno matutino) e 13h00min às 17h00min (turno vespertino).
5.1.2. Para todas as provas será atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem).
5.1.3. Será classificado para a segunda etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta), até limite de
três vezes o número de vagas disponíveis, por disciplina e por turno (QUADRO I).
5.1.4. A segunda etapa será constituída de uma entrevista, de caráter classificatório, à qual será atribuída nota de 0 (zero) a

100 (cem).
5.1.5. A entrevista será conduzida por uma Comissão constituída por um ou dois professores da disciplina/área de
conhecimento e uma pedagoga.
5.1.6. A terceira etapa será a análise do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) do candidato, constante do Histórico
Escolar.
5.2. A nota final será calculada a partir da média aritmética ponderada das notas obtidas nas três etapas do processo, com
arredondamento em duas casas decimais, obedecendo à seguinte fórmula:

Onde:
NF: Nota Final
IRA: Índice de Rendimento Acadêmico
PE: Nota obtida na Prova Escrita
NE: Nota obtida na Entrevista

5.3. Em caso de empate terá preferência o candidato que obtiver a maior IRA, a maior PE e a maior NE, nessa ordem.
5.4. As datas de realização das três etapas constam do Cronograma de Eventos (ANEXO I).
6. RECURSOS
6.1. Os Gabaritos das provas de múltipla escolha serão divulgados no sítio www.ifrn.edu.br/apodi até duas horas após o
término da aplicação das provas;
6.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito poderá fazê-lo observando os seguintes procedimentos:
a. Preencher integralmente o Requerimento de acordo com as instruções nele constantes (ANEXO IV);
b. Entregar o formulário devidamente preenchido à Diretoria Acadêmica no prazo estabelecido no ANEXO I.
3. Se houver alteração de resposta do gabarito, esta valerá para todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
4. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será
contabilizado em favor de nenhum candidato.
5. Não serão aceitos recursos relativos a preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de
Resposta.
6. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os resultados das etapas do processo serão divulgados no sítio www.ifrn.edu.br/apodi conforme dispõe o ANEXO I;
7.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste Edital.
7.3. Será desclassificado o candidato que faltar a alguma das etapas do processo seletivo, bem como aquele que agir em
desacordo com o Regime Disciplinar do Corpo Discente do IFRN.
7.4. Será desligado da Tutoria de Aprendizagem e Laboratório, a qualquer tempo, o candidato que apresentar informações
comprovadamente falsas, sem prejuízo das sanções disciplinares aplicáveis ao caso.
7.5. O aluno bolsista de outro programa de bolsa institucional que seja aprovado no processo seletivo disciplinado pelo
presente Edital deverá fazer opção por uma das bolsas.
7.6. O processo seletivo terá validade de um semestre letivo, prorrogável por igual período.
7.7. O valor da bolsa de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pagos em 5
(cinco) parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais).
7.8. O aluno participante do Programa de Tutoria de Aprendizagem e Laboratório não poderá ter reprovação em disciplina
alguma, sob pena de perda da bolsa.
7.9. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão de Seleção do Processo.
7.10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Apodi, 15 de agosto de 2022.

LEONARDO DANTAS DOS SANTOS
Diretor Geral em Exercício do Campus Apodi

Documentos Anexados:
Anexo #1. Anexo 12/2022 - DG/AP/RE/IFRN (anexado em 15/08/2022 14:01:56)
Anexo #2. Anexo 11/2022 - DG/AP/RE/IFRN (anexado em 15/08/2022 14:02:34)
Anexo #3. Anexo 10/2022 - DG/AP/RE/IFRN (anexado em 15/08/2022 14:03:10)
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ANEXO AO EDITAL Nº 30/2022 - DG/AP/RE/IFRN

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS
APODI
RN 233, km 02 - nº 999, Bairro: Chapada do Apodi, Apodi/RN – CEP 59.700-000

E-mail: gabin.ap@ifrn.edu.br - Telefone: (84) 4005-0765

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DO ESTUDANTE

DATA DE

NOME:
NASCIMENTO:

/

/

RG:

CPF:

NÍVEL: ( )

INTEGRADO ( ) TÉCNICO ( ) SUPERIOR
CURSO:

MATRÍCULA:

TURMA:

TELEFONE DE CONTATO:

TUTORIA –
TUTORIA– SEGUNDA

PRIMEIRA OPÇÃO:

APODI/RN

OPÇÃO:
DE

E-MAIL:

DE
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ANEXO AO EDITAL Nº 30/2022 - DG/AP/RE/IFRN

ANEXO III - CONTEÚDOS SELECIONADOS PARA PROVA ESCRITA

Disciplinas/Área do
conhecimento

Língua Portuguesa

Conteúdos

Interpretação textual;
Coesão e coerência textual;
Linguagem conotativa;
Estrutura do período simples;
O gênero crônica: características.
Intenção comunicativa; sequências textuais.
Leitura e produção do gênero artigo de opinião, macroestrutura da
sequência argumentativa; tipos de argumentos;
Pontuação; uso da vírgula.
Paralelismo textual e formas de citação do discurso alheio.
Variação Linguística.
– Mecânica Clássica
Fundamentos da cinemática do ponto material (tratamento escalar e
vetorial);
Leis de Newton e suas aplicações;
Trabalho e energia: sistemas conservativos e não-conservativos.
Potência e rendimento;
Teorema do impulso, quantidade de movimento e sua conservação;
Gravitação universal;

– Física Térmica
Termometria;
Calorimetria e mudanças de fase;
Dilatação de sólidos e líquidos;
Propagação do calor;

Física

– Óptica Geométrica
Princípios básicos;
Leis da reflexão e aplicações (espelhos planos e esféricos);
Leis da refração e aplicações (dioptros, lentes e instrumentos).

– Oscilações e Ondas
Oscilador harmônico simples;
Ondas periódicas: transversais e longitudinais;
Propagação, reflexão e refração;
Difração, interferência e polarização.

– Eletricidade
Corrente e resistência elétrica, lei de Ohm;
Trabalho e potência em corrente contínua;
Geradores e receptores.

Matemática

Química

Eletricidade e Eletrônica

Funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica;
Matrizes, determinantes e sistemas lineares;
Trigonometria
Distribuição eletrônica
Tabela Periódica
Propriedades Periódicas
Ligações Químicas
Polaridade e forças intermoleculares
Nox
Funções inorgânicas
Funções Orgânicas
Isomeria plana
Estequiometria
Soluções
Termoquímica
Eletroquímica
Cinética Química
Primeira e segunda leis de Ohm;
Leis de Kirchhoff;
Associação de resistores;
Diodos;
Retificadores;
Sistemas de numeração;
Portas lógicas;
Mapa de Karnaugh.
Programação Estruturada e Orientada a Objetos
-Implementação de algoritmos
Conceitos fundamentais
Tipos básicos de dados
Memória, constantes e variáveis.
Operadores aritméticos, lógicos e relacionais.
Comandos básicos de atribuição, de entrada e saída de dados.
Funções primitivas
Estruturas condicionais
Estruturas de repetição
-Tipos estruturados de dados
Strings
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ANEXO AO EDITAL Nº 30/2022 - DG/AP/RE/IFRN

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA ENTRADA COM RECURSO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS
APODI
RN 233, km 02 - nº 999, Bairro: Chapada do Apodi, Apodi/RN – CEP 59.700-000

E-mail: gabin.ap@ifrn.edu.br - Telefone: (84) 4005-0765

PROCESSO SELETIVO PARA TUTORES DE APRENDIZAGEM E LABORATÓRIO
FORMULÁRIO PARA ENTRADA COM RECURSO:

Prova:

Questão:

JUSTIFICATIVA:

