UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE INCIAÇÃO À DOCÊNCIA PIBID / CAPES
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSOR SUPERVISOR PARA O
PROJETO PIBID UFRJ PEDAGOGIA NO ÂMBITO DO EDITAL
CAPES 61/2013
A Faculdade de Educação torna pública a seleção de candidatos ao Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES: Subprojeto PIBID UFRJ PEDAGOGIA
com ênfase na alfabetização – 1º ano do Ensino Fundamental.
1. Do programa:
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID visa a melhoria na
formação dos licenciandos em várias áreas através da concessão de bolsas de Iniciação à
Docência para alunos de cursos de licenciatura. Os bolsistas selecionados desenvolverão
ações em escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, sob a orientação da coordenação do
projeto e do professor supervisor escolar. Cada bolsista deverá disponibilizar um mínimo
de 8 horas semanais para a execução do projeto.
2. Das vagas:
O subprojeto PIBID PEDAGOGIA E F 1 disponibiliza uma (01) bolsa de Iniciação à
Docência, destinadas a alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para atuar no 1º ano de escolaridade do Ensino
Fundamental, no Colégio Pedro II – São Cristóvão, às quartas feiras, das 13h às 17h e na
Universidade, uma vez por semana em dia a ser definido.
3. Das condições para ser bolsista:
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
b) Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura em Pedagogia
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) Não receber qualquer outro tipo de bolsa, exceto Bolsa Auxílio ou Auxílio
Moradia da UFRJ;
e) Ter disponibilidade para realizar atividades de iniciação à docência nas escolas
parceiras do projeto;
f) Ser selecionado pela Comissão Avaliadora;
g) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser
aprovado pela CAPES.
4. Da documentação necessária:
a. Para inscrição e participação no processo seletivo
(primeira fase):
1.
2.
3.
4.
5.

Formulário de inscrição (Anexo 1);
Histórico Escolar do Curso de Pedagogia atualizado;
Comprovante de inscrição em disciplinas (CRID) referente ao período 2017/1;
Declaração de que não possui vínculo empregatício (Anexo 2);
Carta de interesse, explicitando as razões pelas quais deseja participar deste
projeto.

Obs.: Na carta de interesse, esperamos ver contemplados os posicionamentos do
candidato com relação a, pelo menos, dois aspectos que consideramos fundamentais na
estruturação deste subprojeto. São eles: (a) o fato de tratar-se de um programa de
iniciação à docência, distinguindo-se, portanto de outras propostas de incentivo à
formação, como a iniciação científica, extensão, monitoria etc.; (b) a ênfases do PIBIDUFRJ Pedagogia EF1.
b. Para a realização da entrevista
(segunda fase):
Não haverá necessidade de apresentação de documentação.
c. Para inclusão dos bolsistas aprovados e selecionados
(terceira fase):
i. Comprovante de dados bancários – cópia de extrato de conta
corrente ou de cheque ou de cartão de conta;
ii. Cópia da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;
iii. Comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser
obtido
no
sítio:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/Con
sultaPu blica.asp;
iv. Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais;
v. Termo de compromisso da CAPES, completamente preenchido e
assinado (conforme modelo a ser disponibilizado na chamada para
a terceira fase);
vi. Formulário de inclusão de bolsista da CAPES, completamente
preenchido e assinado (conforme modelo a ser disponibilizado
na chamada para a terceira fase).

5. Das inscrições:
As inscrições serão realizadas on line, através do endereço eletrônico
pibidpedagogiaufrj@gmail.com, no período de 12 (doze) a 23 (vinte e três) de junho
de 2017, mediante envio da ficha de inscrição (Anexo 1) e dos documentos exigidos para
a primeira fase da seleção (4.1).

6. Dos critérios para classificação dos candidatos:
a) Histórico Escolar;
b) Carta de interesse;
c) Entrevista.
O processo classificatório será realizado pela Coordenação do Projeto PIBID UFRJ
PEDAGOGIA.

7. No caso de classificado, são obrigações do bolsista:
d) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 8 (oito) horas semanais,
às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares,
sendo 4 (quatro horas) na escola parceira e 4 (quatro) horas em encontro coletivo
na Faculdade de Educação;
e) Desenvolver o plano de atividades aprovado;
f) Assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela
UFRJ no projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos
indevidamente;
g) Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho,
divulgando-os na Instituição onde estuda e na escola onde exerceu as atividades,
em eventos de iniciação à docência promovidos pela Instituição e em ambiente
virtual do PIBID organizado pela CAPES.
8. Casos omissos:
Os casos omissos serão
UFRJ/PEDAGOGIA.

resolvidos

pela

coordenação

do

Projeto

PIBID

9. Cronograma:
Ação
Inscrições

Divulgação dos
selecionados para
entrevista
Entrevista

Meio
Data
Através do endereço eletrônico
12-23/6/2017
pibidpedagogiaufrj@gmail.com
com apresentação dos
documentos indicados no item
4.1 deste edital.
Através de mensagem eletrônica 29/6/2017
para os candidatos selecionados.
Coletiva: Educação Infantil e
Ensino Fundamental.

27-28/6/2017

Divulgação do resultado

Através do site da Faculdade de
Educação e por meio de
mensagem eletrônica aos
selecionados.

29/6/2017

Apresentação de
documentos pelos
bolsistas aprovados e
selecionados

Docs digitalizados a serem
enviados em formato pdf por
email

30/06/2017

Dúvidas e informações: Enviar e-mail para pibidpedagogiaufrj@gmail.com

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2017

Giseli Barreto da Cruz
Coordenadora da Área Pedagogia
PIBID UFRJ

