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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUPERVISOR - 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

da Universidade de Passo Fundo 
 
 

A Comissão de Acompanhamento do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade de Passo Fundo, divulga aos  
professores que atuam no Instituto Estadual Cecy Leite Costa no município de Passo 
Fundo/RS, a abertura de inscrições ao processo seletivo para Supervisor do PIBID da 
área de Física. As inscrições podem ser efetuadas no período de 05 à 12 de janeiro de 
2017, nos termos deste edital. 

 
1. A bolsa terá vigência de até quarenta e oito meses, com início previsto para julho de 
2016, podendo ser renovada por igual período. 

 
2. O valor mensal da bolsa é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) e não 
gera vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 
3. Para atuar como professor supervisor do PIBID, o candidato deverá atender aos 
seguintes requisitos obrigatórios: 

 
a) ser profissional do quadro de carreira do magistério da educação básica, em 

efetivo exercício, na rede pública; 
b) possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica; 
c) estar em exercício na escola vinculada ao projeto PIBID, com prática efetiva de 

sala de aula no segmento em que se desenvolverá o projeto. 
d) participar como coformador do bolsista de iniciação à docência, em articulação 

com o coordenador de área; 
e) apresentar carta de recomendação da direção da escola; 
f) possuir licenciatura, preferencialmente, na área do projeto; 
g) ter disponibilidade de tempo para participar das reuniões, planejamentos e 

avaliações do projeto, além de acompanhar os licenciandos bolsistas na escola; 
h) dedicar, no período de vigência da bolsa, no mínimo 3 (três) turnos semanais às 

atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades profissionais na escola 
onde leciona; 

i) possuir conta bancária e apresentar os dados no momento da candidatura à vaga. 
A conta informada não pode ser conta poupança, conta conjunta ou de outra 
operação que não 001. 

 
4. A documentação a ser entregue no ato da inscrição consta de: 

 
a) ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I); 



b) carta de motivação, discorrendo sobre as razões que o levam a querer participar do 
projeto e as contribuições que pode oferecer ao mesmo, na escola, atuando como  
bolsista supervisor; 
d) cópia do diploma de graduação; 
e) carta de recomendação da Escola e declaração de atuação no nível/série; 
f) cópia de comprovante que ateste vínculo institucional com a rede pública estadual ou 
municipal (ficha funcional ou contracheque); 
g) Curriculum vitae ou Currículo Lattes. 

 
 
5. A documentação deverá ser protocolada na Central de Atendimento ao Aluno e 
endereçada para a Coordenação do Pibid. 

 
6. A seleção será realizada por uma comissão composta pela coordenação da respectiva 
área do PIBID/CAPES/UPF e por representantes da Comissão de Acompanhamento do 
Pibid na UPF. 

 
7. Outras informações relativas ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência PIBID/CAPES/UPF estão disponíveis no site da CAPES 
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid e no portal do PIBID-UPF 
www.upf.br/pibid. 

 
 

8. A homologação deste Edital será publicada no site da UPF a partir do dia 12 de 
fevereiro de 2017 (www.upf.br), sendo a Escola informada do resultado da 
seleção. 

 

Passo Fundo, 04 de janeiro de 2017. 
 
 
 

                                                                                              
 

Luiz Marcelo Darroz 
Coordenador Institucional do PIBID/CAPES/UPF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO AO PIBID/CAPES/UPF 2014 

PROFESSORES SUPERVISORES 

 
�Nome:   

Nº CPF:  Nº RG:   

�Data de nascimento  Naturalidade:   

�Endereço:   

� Cidade:   

�Telefone fixo:  Telefone Celular:   

�Endereço(s) eletrônico(s):   

�Ensino médio cursado:   

�Licenciatura:  Ano de conclusão:   

�Onde realizou   

�Pós-Graduação:  Ano de conclusão:   

�Escola(s) em que atua:   

�Disciplina(s) que leciona:   

�Nível(is) em que atua:  Série(s):   

�Participa ou participou de órgãos de colegiados ou conselhos de sua comunidade?    

�Que tipo de órgão ou conselho?    

�Participa de atividades de sua comunidade?  De que tipo?   

�De que forma participa?    

 

 

 

Dados Bancários 

Atenção! A conta informada deve ser do próprio candidato. Não pode ser conta 
poupança, conta conjunta ou  de outra operação que não 001. 
Anexar a essa ficha de inscrição o comprovante de situação cadastral do CPF (obtido 
no site www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp e 
comprovante dos dados bancários (cópia do extrato bancário ou do cheque). 

 

Nome do Banco  Número do Banco  _ 

Número da Conta    

Número da Agência  Nome da Agência   


