Programa de Bolsas de Monitoria do IQ –2021INFORMES ao CANDIDATO

Prezado candidato às Bolsas de Monitoria do IQ,
Você está participando da chamada para seleção de monitores do IQ.
Para efetivação da bolsa, a Secretaria deverá entregar seu cadastro completo à PR1,
caso você seja selecionado.
Desta forma, é imprescindível que no ato de sua inscrição você envie, para o email: monitoria.pr1.iq.ufrj@gmail.com, a ficha de inscrição devidamente preenchida e
assinada, uma cópia da identidade, do CPF, do histórico escolar e do comprovante de
cadastramento no SIGA da conta corrente em qualquer banco, inclusive banco digital,
em seu nome. Para o cadastramento no SIGA da conta corrente, favor seguir as instruções:

1) CADASTRE SUA CONTA BANCÁRIA NO SIGA. ATENÇÃO: obrigatoriamente
conta corrente (não pode ser conta conjunta nem conta poupança).
Caminho para cadastrar a conta:
a. Usando sua senha pessoal, entre na página da INTRANET UFRJ;
b. Escolha "SIGA";
c. Em "serviços", escolha "meus dados" ou "dados pessoais";
d. Nesta janela você encontrará setas na parte inferior da página, indicando que você
deve passar para a próxima janela. Acompanhar as setas até encontrar a janela de
"dados bancários". PREENCHER COM CUIDADO, qualquer erro implicará em não
reconhecimento da conta bancária e, conseqüentemente você não receberá seu
pagamento.

2) OBSERVAÇÕES:
a. Se você já recebeu pagamento de Bolsas Auxílio, PIBEX, Monitoria, PIBIAC;
PIBIC/UFRJ ou qualquer outra oriunda do orçamento da UFRJ, já deve ter sua
conta cadastrada. Verifique se seus dados estão corretos, REALIZAR UM PRINT
DA TELA DO SIGA COM O CADASTRAMENTO DA SUA CONTA E ENVIAR PARA O
E-MAIL monitoria.pr1.iq.ufrj@gmail.com, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS
DOCUMENTOS EXIGIDOS.
b. Se você recebe atualmente bolsa acadêmica (PIBEX, PIBIC/UFRJ, PIBIAC, etc.) do
orçamento da UFRJ, NÃO pode receber a bolsa de Monitoria. A constatação de
DUAS BOLSAS ACADÊMICAS SIMULTÂNEAS ACARRETARÁ NO CORTE DE
AMBAS.
c. Se você recebe bolsa Auxílio, ESTÁ AUTORIZADO a receber UMA bolsa
acadêmica.

