
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS GOIÂNIA OESTE

EDITAL 004 /2021

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES BOLSISTAS

   A Pró-Reitoria de Ensino e o Câmpus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Goiás, por meio do Departamento de Áreas Acadêmicas, tornam pública a abertura de Processo Seletivo para o

preenchimento de vagas de bolsas de monitoria no Câmpus Goiânia Oeste do IFG.  O programa de monitoria integra as

ações de apoio às atividades acadêmicas e de estímulo à permanência do educando, constituindo-se em experiência

formativa vivenciada pelo discente, por meio do acompanhamento do docente responsável pelas respectiva disciplina.

1. DO OBJETO

1.1. O processo seletivo de que trata o presente edital destina-se ao preenchimento de 20 (vinte) vagas de bolsas

de monitorias, por meio da seleção de estudantes regularmente matriculados em cursos regulares presenciais  do IFG

no segundo semestre letivo de 2021, conforme disposto no quadro seguinte:

Câmpus/Departamento

Disciplina e

Nível de

Ensino

Número

de

vagas

Curso do

candidato

à

monitoria

Curso(s) a

serem

atendidos

Professor

Responsável

Técnica

Dietética e

Composição

dos Alimentos

(Médio)

1

3 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

2 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

Camilla Botega

Aguiar Kogawa

Administração

em Unidades

Produtoras de

Refeições

(Médio)

1

3 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

2 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

Camilla Botega

Aguiar Kogawa

Microbiologia

de Alimentos

(Médio)

1

3 º e 2 º ano

do Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

1 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

Jullyana

Borges de

Freitas

Bioquímica

Básica

(Médio)

1

3 º e 2 º ano

do Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

1  º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética

Jullyana

Borges de

Freitas



Câmpus Goiânia

Oeste/Departamento de

Áreas Acadêmicas

Urinálise e

Parasitologia

(Médio)

1

3 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Análises

Clínicas

2 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Análises

Clínicas

Hellen da Silva

Cintra de Paula

Hematologia

(Médio)
1

3 º e 2 º ano

do Curso

Técnico

Integrado em

Análises

Clínicas

1 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Análises

Clínicas

Hellen da Silva

Cintra de Paula

Geografia I

(Médio)
1

2 ºs e 3 ºs

anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

1 ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Thalita Mendes

Resende

Geografia II

(Médio)
1

3 ºs anos

dos Curso

Técnicos

Integrados

2ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Leonardo

Martins da

Silva

Biologia I

(Médio)
1

2 ºs e 3 ºs

anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

1 ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Laudson

Ferreira da

Silva

Biologia II

(Médio)
1

3 ºs anos

dos Cursos

Técnicos

Integrados

2 º ano do

Curso

Técnico

Integrado em

Nutrição e

Dietética; 2 º

ano do Curso

Técnico

Integrado em

Vigilância em

Saúde 

Viviane de

Araujo Ribeiro

Matemática I

(Médio)
1

2 ºs e 3 ºs

anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

1 ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Marta Maria de

Melo Belizário

História I

(Médio)
1

2 ºs e 3 ºs

anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

1 ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Karinne

Machado Silva

3 ºs anos 2ºs anos dos



História II

(Médio)

1 dos Curso

Técnicos

Integrados

Cursos

Técnicos

Integrados

Karinne

Machado Silva

Sociologia II

(Médio)
1

2 ºs e 3 ºs

anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

1 ºs anos dos

Cursos

Técnicos

Integrados

Luciana Maria

de Almeida

Introdução à

Enfermagem II

(Médio)

1

3 º, 4 º, 5 º e

6 º período

do Curso

Técnico

Integrado em

Enfermagem

– EJA

2 º período

do Curso

Técnico

Integrado em

Enfermagem

- EJA

Lyriane

Apolinario de

Araújo

Ciências II

(Médio)
2

3 º, 4 º, 5 º e

6 º período

do Curso

Técnico

Integrado em

Enfermagem

– EJA

2 º período

do Curso

Técnico

Integrado em

Enfermagem

- EJA

Leandro de

Jesus Dueli/

Ramon

Marcelino

Ribeiro Junior

Fundamentos

e

Metodologias

do Ensino de

Ciências

(Superior)

1

5 º, 6 º, 7 º e

8 º período

do Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

4º período do

Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

Ramon

Marcelino

Ribeiro Junior

Língua

Portuguesa -

Análise e

Produção do

Texto

Acadêmico

(Superior)

1

2º, 3º, 4 º, 5

º, 6 º, 7º e 8 º

período do

Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

1º período do

Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

Mabel

Pettersen

Prudente

Libras

(Superior) 1

8 º período

do Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

7º período do

Curso de

Licenciatura

em

Pedagogia

Francisco

Marcelo Bessa

1.2. O valor mensal da bolsa de monitoria é de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para exercer a monitoria pelo

período letivo de 25 de outubro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022 (quatro meses), considerando a data de término do

segundo semestre letivo de 2021 do respectivo Câmpus.

1.3. As bolsas de monitoria disponibilizadas neste edital aplicam-se, somente, ao atendimento à disciplina que

compõe o nível para a qual o estudante foi selecionado.

Parágrafo Único. O acompanhamento do atendimento aos discentes em disciplinas correlatas é de



responsabilidade do docente que deverá observar todas as cláusulas constantes do presente regulamento, não podendo

sobrepor-se ao atendimento aos discentes na disciplina contemplada com a bolsa de monitoria.

1.4. A seleção de monitores para atendimento às disciplinas dar-se-á entre os estudantes matriculados no mesmo

nível de ensino.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

2.1.    Somente será considerado apto a participar do processo seletivo, o candidato que preencher cumulativamente

as seguintes condições:

  2.1.1.    Estar regularmente matriculado em um dos cursos regulares, presenciais, do Instituto Federal de Goiás; 

  2.1.2.    Ter obtido aprovação na disciplina para a qual pleiteia a monitoria, com nota igual ou superior a 6,0 (seis);

  2.1.3.    Ter disponibilidade de vinte horas semanais para atender as atividades de monitoria, nos horários definidos

pelos respectivos Departamentos de Áreas Acadêmicas, sem prejuízo das suas atividades acadêmicas regulares no

curso; 

  2.1.4.    Não acumular qualquer outra modalidade de bolsa que requer o cumprimento de horas de atividades;

 2.1.5.    Não acumular qualquer atividade remunerada que implique em contrapartida de cumprimento de horas de

atividades; 

  2.1.6.    Não se encontrar em débito com nenhum dos programas geridos pelo IFG; 

 2.1.7.    Não estar cumprindo penalidade disciplinar de suspensão, nos termos previstos no Regulamento do Corpo

Discente do IFG.

 2.1.8.    Realizar todos os procedimentos de inscrição nas datas e horários estabelecidos pelo presente edital de

seleção de bolsistas de monitoria.

3. DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

3.1.  As inscrições serão efetuadas no período de 06 de outubro a 08 de outubro de 2021, Via Central de

Serviços do IFG-Câmpus Goiânia Oeste, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e entrega da documentação

exigida. 

3.2.  O candidato deverá anexar uma cópia legível e atualizada do histórico escolar e da carteira de Identidade e

preencher a ficha de inscrição, conforme anexo I - Ficha de Inscrição.

3.3.  Os processos deverão ser endereçados aos Departamentos de Áreas Acadêmicas a que se vincula à

disciplina, conforme quadro constante do item 1.1 do presente edital.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1.  A seleção de estudantes consistirá na média ponderada da nota da disciplina, do coeficiente de rendimento

acadêmico e de entrevista.

4.1.2    Entrevista que terá a pontuação de 5 a 10;

4.1.2.1    A entrevista deverá abordar perguntas sobre: disponibilidade e motivação para a atuação como monitor,

conhecimentos teórico/prático da disciplina em se pretende atuar e capacidade de comunicação.

4.2. Para a condução do processo de seleção de monitorias o Departamento de Áreas Acadêmicas constituirá, para

cada disciplina, uma comissão de avaliação composta por dois professores sendo um deles, necessariamente, o professor

responsável pela disciplina e pelo acompanhamento do bolsista monitor.

4.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, com base no resultado final e convocados de acordo

com o número de vagas disponíveis respeitando-se a ordem de classificação.

4.4.    Em caso de empate de notas será observado os seguintes critérios de desempate:

a) A condição socioeconômica, atestada pela Coordenação de Assistência estudantil.

b) A maior nota na disciplina pleiteada verificado no sistema de gestão acadêmica do IFG

c) O de maior idade.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE RESPONSÁVEL

5.1 Responsabilizar-se pelo acompanhamento e supervisão de todas as atividades desenvolvidas pelo estudante

 monitor, assegurando a compatibilidade de horários para que não haja prejuízo das atividades acadêmicas do mesmo no

curso;



5.2. Elaborar o Plano de Atividades de monitoria contemplando 20 (vinte) horas semanais do monitor assim

distribuídas: 8 (oito) horas semanais para o acompanhamento das atividades de planejamento teórico-prático e para o

estudo individual no âmbito da disciplina e 12 (doze) horas semanais para atendimento direto aos estudantes da disciplina,

conforme anexo II - Plano de Atividade Monitoria;

5.3. Aprovar relatório mensal de cumprimento de todas as atividades previstas, conforme anexo III-Relatório Mensal;

5.4.  Responsabilizar-se pela avaliação de desempenho do estudante bolsista identificando necessidades de

remanejamento de vagas e estudantes, submetendo à apreciação do Conselho Departamental, conforme anexo IV-Ficha

Avaliação Desempenho;

5.5. Receber, aprovar e encaminhar o Relatório Final, anexo V-Relatório Final, para a Coordenação Acadêmica

para arquivamento e controle.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE BOLSISTA

6.1. Conhecer e cumprir as normas constantes do presente Edital;

6.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades constantes do Plano de Atividades de monitoria, conforme

anexo II-Plano de Atividade Monitoria;

6.3. Responsabilizar-se pela execução das atividades designadas para a monitoria, sem prejuízo das suas

atividades acadêmicas;

6.4.  Atender e auxiliar os estudantes nas atividades teóricas e práticas da disciplina;

6.5. Cumprir com assiduidade e pontualidade as atividades de monitoria previstas no Plano de Atividades;

6.6. Participar do processo de avaliação do programa de bolsas de monitoria, em conjunto com o docente

responsável;

6.7. Apresentar ao Departamento de Áreas Acadêmicas, quando for o caso, solicitação de seu desligamento do

Programa com antecedência mínima de dez dias.

Parágrafo único. O monitor não poderá assumir a realização de atividades técnico-administrativas, ministrar aulas, bem

como aplicar ou corrigir provas, em substituição ao Professor.

7. DAS CONDIÇÕES DA MONITORIA COM BOLSA E DA ADMISSÃO

7.1. Assinar Termo de Compromisso de cumprimento de todas as normas constantes do presente edital e das

atividades inerentes à monitoria.

7.2. Disponibilidade para jornada de monitoria de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, conforme

horários definidos pelo professor-orientador com a anuência do Departamento de Áreas Acadêmicas, sendo que doze

horas semanais devem ser de atendimento aos estudantes e oito horas de estudo individual e acompanhamento das

atividades de planejamento do professor.

7.3. O candidato selecionado deverá comparecer quando convocado pela Coordenação Acadêmica do

Departamento de Áreas Acadêmicas do Câmpus para assinatura de Termo de Compromisso, conforme anexo VI-Termo de

Compromisso. 

7.4.  O candidato selecionado deverá apresentar os seguintes documentos na assinatura do Termo de

Compromisso:

a) Cópia da Carteira de Identidade e CPF do estudante.

b) Nome do Banco, Agência e Conta-Corrente para depósito da bolsa. Comprovante de residência, com o CEP.

8. DO PAGAMENTO DA MONITORIA

8.1. O valor mensal da bolsa de monitoria é de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Para efeito de cálculo do

pagamento do monitor, considerar-se-á 30 dias de efetivo trabalho. Caso ocorra faltas pelo monitor ao atendimento das

atividades de monitoria, às mesmas deverão ser contabilizadas no cálculo do pagamento.

8.2.    O Departamento de Áreas Acadêmicas deverá fazer o fechamento da planilha de pagamento todo dia 20 de

cada mês e encaminhá-la à Gerência/ Diretoria de Administração do Câmpus, devidamente assinada conforme anexo VII-

Planilha de pagamento de bolsas de estudo e monitoria. Os pagamentos serão realizados pelo próprio Câmpus.



Etapas Período

1
Inscrição dos candidatos na Central de Serviços,

do Câmpus Goiânia Oeste (conforme item 3.1 deste edital)

06/10 a

08/10/2021

2 Aplicação das entrevistas
14/10 e

15/10/2021

3
Publicação do resultado do processo pelo

Departamento de Áreas Acadêmicas
18/10/2021

4

Apresentação de recurso contra o resultado do

processo via Central de Serviços, do Câmpus Goiânia

Oeste.

19/10/2021

5
Publicação do Resultado Final do processo

seletivo de monitoria na página eletrônica do câmpus.
20/10/2021

6

Envio do Termo de Compromisso assinado e dos

documentos dos candidatos convocados, para o e-mail da

Coordenação Acadêmica,

http://ca.goianiaoeste@ifg.edu.br, do Departamento de

Áreas Acadêmicas, do Campus Goiânia Oeste.

21/10/2021

7 Início das atividades do programa de monitoria 25/10/2021

8 Término das atividades do programa de monitoria 24/02/2022

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.    É de responsabilidade da Chefia do Departamento de Áreas Acadêmicas do Câmpus a conferência das

informações prestadas, bem como solicitar o cancelamento da bolsa e o desligamento do estudante do programa de bolsa

quando comprovada falsidade nas informações e /ou documentos apresentados.

10.2.    A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação das cláusulas do presente edital.

10.3.    Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Coordenação Acadêmica do Departamento de Áreas

Acadêmicas do Câmpus. 

10.4.    A ausência às atividades regulares de monitoria por período superior a três (03) dias consecutivos ou sete

(07) intercalados, sem apresentar justificativa ou se a mesma for indeferida pelo Departamento responsável, implicará no

desligamento do estudante do programa.

10.5.  O bolsista de monitoria excluído do programa de bolsas de monitoria poderá ser substituído por outro

estudante classificado no processo de seleção, dentro dos prazos de vigência do Edital.

10.6.    O estudante poderá concorrer e atuar como bolsista monitor na mesma disciplina por, apenas, dois períodos

letivos consecutivos ou intercalados.

10.7.  Para os casos em que o estudante já atuou em dois semestres letivos consecutivos, o mesmo poderá

concorrer, mas não poderá assumir caso haja outro estudante aprovado.

10.8.    A inserção do estudante no programa de bolsas de monitoria na condição de voluntário, sem o recebimento

de bolsa mensal de monitoria, não desobriga o mesmo do cumprimento da todas as condições e acompanhamento

docente previstos no presente edital. 

10.9.  O estudante bolsista de monitoria terá direito a declaração de participação no programa de bolsas de

monitoria contendo o respectivo número de horas de participação, emitido pelo Departamento de Áreas Acadêmicas do

Câmpus de origem.

Goiânia, 04 de outubro de 2021.

Assinado eletronicamente

Prof. Dr. Cleberson Pereira Arruda
Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

Profa Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon
Pró-Reitora de Ensino
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Anexo 1- F1CHA DE INSCitIÇÃO DE MONI.TORIA 

I - DADOS DA MOh'iITORIA 

EIDilTAL 

DISC!EPLINA 

ORmNTADOlt!A 

,CANJPUS_DEP AR'.fA!.'-IEI.TIO 

Il-IDENilFK'.AÇÃO ACADEMICA 00 ESTUDANTE 

NOME 

?.IATitlCULA 

CURSO, 

l'EJRIODO DO ct;'iJU,O 

KOTA NA DISCD'LI
N

A 

m- DADOS PE-SOOAIS DO ESTUDANTE

CPF 

IDn,,wJD.IDE 

ENDEREÇO 

TELEFONES. 

CONTA 6.ANC,YUiA 

OBSlmYAÇÃO: 
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PER.IODO 

DISCIPLINA 
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um gru� d\:: C;;liOOa!Jtc:c;;. 
7. � o.; repkJJ� da mat&ia que o;; t"Srudimtc& tivi:ummai>;;
d.iÍ-vilbf;? 

3.. Pbf algmn moti,·o vocc fiio. � �w :li.,orario na 
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a.A ra1G3J füi ru:Eoca& aa, Dcp.am.m::mo e; D,:!(ffl :::.da-rom. 
ant«"� = C:-!:�--

Qh;Cf'i�.m'.. ____________________________________ _ 

�itLllli:ta do Moo.itoi:: -------------------------

D a ta: ______________________________ _ 

A.:,;;maruudoOriclli:lldo:i:: _______________________ _ 

Dam: ______________________________ _ 
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.�e IV - FICHA.DA AV ALIAÇÀO DE DESEMPENHO DE MONITORIA 

.m:- IDENTIFillC��.lO DO l\.fONl'IOR.BOI.SETA 

NO::'!m 

NO::idE 001 ORIID.r"ilTADOlt 

PERIDDDO DE AID_iDIMENTO 

DISCIPlJ.INA 

CAMPUSIDEP.All'FAI\.'.l!m\J'I'O 

lil-AV AUAÇÃO DE DESE!.'WN!NEIO 00 MON
t
TOR BOLSISTA 

.A,·aliar ,a, nrnnitoci.a, n1ilizanoo a;; :;tfl)intes OOlill:filOS: 

· -· Não s� - R>:.guhlr 3 - Bctm1. 4- Giicoo 5 -Ex,;i::, ::rue

,CQNHEQE,.mNro 
1CRIAffilJDADE 
E'«CTA 'ffl1'"A 
1000PERAÇAO 

Di!TERESSE 

�SIDIIDADE 

PONTUALiIDADE 
llESPONS.AfilLJIDADE 
FLUEN"CL\ VEJmAL 
R:EJLACIONAtilmJ\l1I'O 
ZEI...O 

POSTIJRA 

DIIDICA.ç.:io 

Cool=im.cr:.ta- de:ma�. 

&l.vot,� nahral � o d.c.senvohimcmo daE tarda.s; e para o• 
coc.hecim.eMJJ do lim.t.itu.to•. 
C�c.-i=ro :IOO'S, � csi:fillet::doo, e rumprun..'"-Ill·D da:;; � 
pl".c'l'f;U:.. 
c�.�to :ma hora dec� oora o 1mG:io dos ttahaf:li,:y,_ 

� ma. l!lâ!li�-cão � ma� e: Olilill!!lam..""'1to.. da I:ru:;rimi=. 
Aêrodc pro�iana.! mqu.a!h llO de.cmpcru10 das midade& da 
I:licii� .. 
N:r.,·::,1 de em•-o:tvimenro :nas sti�.s e �pom-sbili!hde para com. as 
�fa;; �!!Mda!i'. 

AVAI..J.ACAO iHNAL 

de ___________ dr; 20 __ 
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Anexo,, - RELATÓRIO FINAL DE MONITORIA. 

I-IDENl'IHCAÇ�W DO MONrroR EIOJLS!S,TA

NO'.ME DO BOI...SISTA 

NOME DO oruENIADOR 

HORARIO DE A TENDIME...'>;,!TO 

S.ALA DE A'iEI\1"'IDIMEl'fOO

DISCIPLINA

CA.:MPUSIDElP.ARTAMEm'O

II-QUESTION..000

QUESTAO RESPOSTA 

1 Voa: p::ru.c::ipou d=,,� ,ati,vii::ladc& 11!:e 

i!!!ie:l!.tlfioJ. Cl:ll i\ll\a. de auh i::om o pro:fo,;s!lr? 

1.1 Dei;CR'1,-a ttes amida&:.�. 

'2 Qmaru:os cs�s ,·N.c a.c�ia. i!i.O'S !e:.sp::dr,"1:!i& 

m...-ese· em�a. 

3 Qma1 o �na. d3J � cm ,que hou:.c: mai� :Pf'OCW"à'l S:-�� ) Tu.ç.a( ) Qularu. ( ) 
1113 mooicoria? �!:::: ) Scxa( ) Sáb.ado( ) 
4 Qma1 o boiaria- cm !iJ1l-C :h.ou:-i'C: mai� pro=,a !l.2! 

lilhrd!ã½:= ) T:srde ( ) Noite ( ) 
!iIIDDÍ'tari a 

5 A procura da mnni.rocia .:e: �..;.trul§iu aas petfcda� 
.Sim.f:: ) Niio ( )

de 21i,""a1.l�o .· 

t1 Vadl ·!J!OCi.iooJ. fazer mm.a C.'qlt'l,,iç:ão ,l!k. atgm:m. 
Sim!::: ) N!âo ( ) 

' �para� gru;J7() d! ��6? 

7 Ci'ir; ÍRJS roproo.;, ,da imtriria �' o;, ,::srodaft� 

1:ITC:film ma,:i;;;. d1lÍ. \• -d.1rl 

8 Qoanm. faltas ac:auc:ram dmramtc a ·pCll:b:!da da 

!iIIDDÍ'tari a 

O'bi;� 

.Assinatun d!o Monitor:. ___________________ _ 

D.a.ta: _________________________ _ 
A:isin..amra.d!o Orimtadm: __________________ _ 
D.a.ta:: 

--------------------------
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Anexo VI - 'l'ER1\IID DE CO:MPRcntISSO D.A MONITORIA 

Eu. ,, ___________________________________ _ 

__ ,, GPF N": D.I.

End.�-&ndal: _____________________________ _ 

________________ CEP ___________ ,, :Ífiilc-rito e .;;d.ocionado 

pdo Eclliital. 1'.i""' _____________ Proc�so, Sclcl:ivo de Monit=s da dmcipbna 

______________________ ,d.o 

�--------- COMPROMETO-ME no pe.ri'odo, ,ck. Tigên:::::ia da bc:lsa 

de a cumprir a;i :110:rma.: � do, �e-me editaJ e 

rc.spom:abilizac-me pda e..�o das. ath� �adias com"cm1e P1=o de T:rahalbo .. Atesto que mo 

knho o be-Rdício de cuá:a l:iofaa_ 

D.ado.. A,lfu;wll3d5: 

Tclclcm:=i. deoJni:aio: ____________________ _

E-mail: __________________________ _

Locall-�Data: __________________________ _ 
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A.nexo VIl - P'L.A!.""flLHA DE PAGA?Y.11!:NTO DE BOL-S.AS DE ESTUIKl E 1\.'l:ONITORIA 

1 MÊS DE R'.EFERiÊNClA: 1 VALOR DA BOLSA: 

RESPONsJI.VEL IINk::10 TÊRMINO 

DDI.EIOR l:Hã ADMINl:.ST� .. ,CÃ.0 DO CAM"'15 
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