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Edital Interno de Seleção de bolsistas para o Projeto PIBID no âmbito do edital CAPES 
61/2013 - Subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM

A coordenação do subprojeto de Pedagogia do PIBID - FAPAM, aprovado no âmbito do 
edital CAPES 61/2013, vem, por meio deste edital interno, divulgar a abertura do 
Processo de Seleção de Bolsistas para atuarem nas atividades referentes a este projeto. 
Este edital está em conformidade com a  Proposta  128645  aprovada  pelo  PIBID  2013  – 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e com a  portaria Nº 096 de 18 de 
julho de 2013 da CAPES.

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 Pará de Minas, sob a orientação da coordenação do projeto 
e do professor supervisor (co-formador) de escolas parceiras do município. Cada bolsista 
deverá disponibilizar um mínimo de 8 horas semanais para a execução do projeto, totalizando 
mensalmente 32 horas.

  Este programa tem previsão de duração de 24 meses, podendo ser prorrogado para até 48

  meses. 

2.Das vagas:

O subprojeto PIBID PEDAGOGIA da FAPAM prevê de imediato 01 (uma) bolsa de Iniciação 
à Docência, para aluno do curso de Pedagogia da Faculdade de Pará de Minas sendo  a 
ênfase dada aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e outras vagas em quantidade indefinida, 
a serem preenchidas com o surgimento de novas vagas.



 

3.Das condições para ser bolsista:

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
b) Estar regularmente matriculado e frequente no curso de licenciatura de   Pedagogia da 

Faculdade de Pará de Minas.
c) Ter concluído integralmente pelo menos o 2º período do curso de Pedagogia 

preferencialmente na FAPAM;
d) Não ter nenhuma pendência administrativa ou pedagógica na instituição.
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) Não receber qualquer outro tipo de bolsa da CAPES.
g) Ter disponibilidade para realizar 32h mensais de  atividades de iniciação à 

docência nas escolas parceiras do subprojeto: Escola Municipal Dona Cotinha, 
Escola Municipal Dom Bosco  de Pará de Minas.

h) Ser selecionado pela Comissão Avaliadora;
i) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser 

selecionado  pela instituição através da CAP (Comissão de Acompanhamento do 
PIBID);

j) Não possuir relação de trabalho com a IES participante do PIBID, ou com a escola onde 
serão desenvolvidas as atividades do subprojeto

4. Da inscrição:

As  inscrições são gratuitas e serão realizadas, na sala do Pibid, com Gizele. 
 Horário noturno:  das  19 h às  22 h
 Período:  22/09; 24/09/14 a  26/09/14

4.1 Documentação necessária para inscrição (primeira fase): 
1. Formulário de inscrição preenchido. (Anexo 1)
2. Cópia do Histórico Escolar atualizado;
3. Declaração de matrícula referente ao ano de 2014/ 2º semestre;
4. Declaração de que não possui vínculo empregatício;
5. Carta de interesse, explicitando as razões pelas quais deseja participar deste 

programa.

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, diferente, de outras 
propostas de incentivo à formação, como o estágio supervisionado,  a iniciação científica, 
extensão, monitoria etc.; 

(b) a ênfase do PIBID-FAPAM Pedagogia, aprovado para 2014 –Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.

4.2 Participação no processo seletivo (segunda fase):



 Nesta fase serão selecionados entre os inscritos,  25 participantes que atendam aos critérios 
acima e que tenham apresentado na carta   de interesse, uma justificativa condizente  com a 
proposta do programa. 

4.3 Entrevista (Terceira fase):
- Nesta etapa não haverá necessidade de apresentação de documentos. 

      -  A entrevista será feita pela CAP (Comissão de Acompanhamento do PIBID); 

      - Esta entrevista permitirá a classificação decrescente dos candidatos do 1º ao 25º  

        lugar. 

5.Dos critérios para classificação dos candidatos:

   Todos os 25 selecionados serão classificados em ordem decrescente, observando-se:

a) Histórico Escolar;
b) Carta de interesse;
c) Entrevista objetivando identificar os que têm  mais adequação à proposta e que 

demonstrarem mais habilidade, criatividade e interesse nessa área;
d) Alunos que tenham 100% de bolsa oferecida pela instituição;
e)   Acadêmicos sem vínculo empregatício, residentes no município;
f)   Alunos que tenham bolsa da instituição menores de 100% em ordem decrescente;
g)   Alunos beneficiários do PROUNI em ordem decrescente;
h) Alunos beneficiários do FIES em ordem decrescente;
i) Alunos com média global acima de 65% ;
j) Acadêmicos com vínculo empregatício, mas com disponibilidade mínima  para o  

          cumprimento de 8 horas semanais;

- O processo classificatório será realizado pela C A P ( Coordenação do Projeto PIBID

- Os candidatos classificados, deverão acompanhar o processo, pois poderão serem convocados 
para substituir aqueles não conseguirem apresentar os documentos dentro do prazo, que 
forem afastados ou que desistirem do programa.

6. Da  inclusão dos bolsistas aprovados e selecionados (quarta fase):

     Os candidatos classificados do 1º ao 3º lugar, deverão providenciar imediatamente no
      prazo de 36 horas os documentos abaixo relacionados:

6.1 Comprovante de dados bancários – cópia de extrato de conta corrente ou de 
cheque ou de cartão de conta; ou comprovante de abertura de conta.

6.2 Cópia da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;
6.3 Comprovante  de   situação  cadastral  do   CPF   que   pode   ser   obtido   no sítio: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPu  blica.asp;
6.4 Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais;
6.5 Termo de compromisso da CAPES, completamente preenchido e assinado (conforme 

modelo a ser disponibilizado na chamada para a terceira fase);
6.6 Formulário de inclusão de bolsista da CAPES, completamente preenchido e 

assinado (conforme modelo a ser disponibilizado na chamada para a terceira fase).
6.7 Comprovante de endereço, número de telefone e email do candidato.



7) Das  obrigações dos bolsistas selecionados:

A- 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.

B- Cumprir semanalmente o mínimo de 04 (quatro horas) na escola parceira e 04 (quatro) 
horas em encontro coletivo na Faculdade de Pará de Minas. 

C- Desenvolver  o plano de atividades aprovado bem como as atividades propostas pelos 
professores supervisores, co-formadores da escola parceira;

D- Assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela 
FAPAM no projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos 
indevidamente;

a. 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  Coordenação  do  Projeto  PIBID 
Faculdade de Pará de Minas - FAPAM – Curso de Pedagogia.



9. Cronograma:

Curso de Pedagogia

Ação Meio Data
Divulgação do Edital Impresso e Eletrônico           20/02/2014  

           19h 30 min
Inscrições As    inscrições serão gratuitas e 

realizadas junto ao coordenador 
Institucional, na Coordenação do 
curso de Licenciatura em Pedagogia 
em horário noturno, no período de      
24 a  28  de fevereiro de 2014, com 
os documentos necessários  e  carta 
de interesse.(4.1)

24  a 27/02/2014

Divulgação dos 
selecionados para 
entrevista

Através de mensagem eletrônica e 
impressa para os candidatos 
selecionados.

      28/02/2014

Entrevista Em separado para Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.

06 e 07/03/2014

Divulgação do resultado Através do site da Faculdade de 
Pará  de  Mi nas ,  do Blog ou 
página do curso de Pedagogia do 
Projeto PIBID  - FAPAM, do Mural 
da Coordenação de Pedagogia e 
por meio de mensagem eletrônica 
aos selecionados.

10/03/2014

Apresentação de 
documentos pelos bolsistas 
aprovados e selecionados

Na Sala da coordenação do curso 
de Pedagogia     da Faculdade de 
Pará de Minas.

De 10/03 a 
13/03/2014

Às 14h

Início das Atividades Faculdade de Pará de Minas e 
Escolas parceiras

14/03/2014

Dúvidas e informações: Enviar e-mail para:  coord.pedagogia @fapam.edu.br

Pará de Minas,  20  de fevereiro de 2014

Maria Aparecida Duarte Lima
Coordenadora Institucional

Cristina Mara França Pinto Fonseca
Coordenadora da Área

                                                              Pedagogia – PIBID-FAPAM



ANEXO 1              

FICHA DE INSCRIÇÃO

PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS: PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

(PIBID)

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO Nº                     

I – IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO:                                                                                                                      

MATRÍCULA:                                          CURSO:                                                                        

CPF:                                                                      RG:                                                                   
ENDEREÇO:_                                                                                                                                  

TELEFONE FIXO:                             TELEFONE CELULAR:                                                           
E-MAIL:                                                                                                                             

Caso já possua:

NOME DO BANCO:                                                                                                                   

CONTA CORRENTE:                                         Nº DA AGÊNCIA:                                     

II – DOCUMENTOS (cópias em anexo)

(     ) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PREENCHIDO.

(     ) CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO;

(     ) DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA REFERENTE AO ANO DE 2014/ 1º

        SEMESTRE;

(     ) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO;

(     ) CARTA DE INTERESSE, EXPLICITANDO AS RAZÕES PELAS

    QUAIS DESEJA PARTICIPAR DESTE PROJETO.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NOME DO(A) ALUNO(A):                                                                                                  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:                        _ DATA:         /_   _/__           

RESPONSÁVEL:                                                                                                                          


