
 

                                                                                                                          
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

PIBID/CAPES/UNESP - 2016 

 A Coordenação do subprojeto Matemática/FC e a Coordenação do subprojeto Física/FC, da 

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Unesp, no uso de suas atribuições, torna 

público o processo seletivo simplificado para bolsista de Iniciação à Docência do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência – Pibid, na forma da legislação vigente. 

Esta chamada para inscrição de bolsistas está de acordo com as regras estabelecidas pela 

Portaria 96/2013 e pelo Edital 61/2013 da CAPES. 

VAGAS 

Serão atribuídas bolsas de iniciação à docência (R$ 400,00) para graduandos dos cursos de 

Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências, da Unesp/Bauru, 

participantes da chamada para projetos, conforme o Edital Capes nº 61/2013 e cujos subprojetos 

foram aprovados.  

 

DEVERES DOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

De acordo com a Portaria 96/2013, artigo 43, são deveres do bolsista de Iniciação à 

Docência: 

I – participar das atividades definidas pelo projeto; 

II – dedicar-se, no período de vigência da bolsa a, no mínimo, 8 horas semanais às 

atividades do Pibid, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente; 

III – tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com cordialidade, 

respeito e formalidade adequada; 

IV – atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando se 

tratar de comunicação formal do programa; 

V – assinar termo de compromisso do programa (o modelo será disponibilizado 

posteriormente); 

VI – restituir à Capes eventuais benefícios recebidos indevidamente do programa, por meio 

de Guia de Recolhimento da União (GRU); 

VII – informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no 

recebimento de sua bolsa; 



 

                                                                                                                          
 

 

VIII – elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a finalidade de 

sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 

IX – apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os 

nos seminários de iniciação à docência promovidos pela instituição; 

X – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Pibid definidas pela Capes; 

XI – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber. 

Parágrafo único. É vedado ao bolsista de iniciação à docência assumir a rotina de atribuições 

dos docentes da escola ou atividades de suporte administrativo ou operacional. 

 

REQUISITOS 

Poderão candidatar-se às bolsas os estudantes dos cursos de Licenciatura em Física e de 

Licenciatura em Matemática da Unesp. 

Para a concessão de bolsa de iniciação à docência, o estudante deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

I – estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 

II – ter concluído, preferencialmente, pelo menos um período letivo no curso de licenciatura; 

III – possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES; 

IV – ser aprovado em processo seletivo realizado pelo Pibid da IES. 

O estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser bolsista Pibid, desde 

que: 

I – não possua relação de trabalho com a IES participante do Pibid ou com a escola onde 

desenvolve as atividades do subprojeto; 

II – possua disponibilidade de, no mínimo, 32 (trinta e duas) horas mensais para dedicação 

às atividades do projeto. 

A instituição participante do Pibid não poderá impor restrições aos candidatos à bolsa de 

iniciação à docência quanto à existência de vínculo empregatício, ressalvado o disposto no §1º do 

Artigo 36 da Portaria 96/2013. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período de 01 a 07 de julho de 2016 e a documentação deve ser 

enviada via email para emilia@fc.unesp.br (para alunos do curso de Licenciatura em Matemática) e 

rosama@fc.unesp.br (ou rosascalvi@gmail.com).    

mailto:emilia@fc.unesp.br
mailto:rosama@fc.unesp.br
mailto:rosascalvi@gmail.com


 

                                                                                                                          
 

 

Após o prazo de inscrições os candidatos serão comunicados via email sobre o horário e 

local da prova de seleção.  

 

Documentação dos bolsistas de iniciação à docência 

No ato da inscrição(via email), os candidatos deverão enviar: 

1. Cópia digital da Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no Anexo II; 

2. Cópia digital do Histórico escolar; 

Observação: os mesmos documentos deverão ser entregues impressos e 

devidamente assinados pelos candidatos na data da prova de seleção, conforme 

consta no cronograma deste edital .  

 

DOCUMENTAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 

1. Cópia digital de RG e de CPF; 

2. Comprovante digitalizado de abertura de conta corrente ou cópia legível do cabeçalho de 

extrato bancário da conta corrente no Banco do Brasil, em que conste o nome do titular 

da conta, número da agência, número da conta corrente. A conta bancária não pode ser 

conjunta, nem poupança, nem salário, nem investimento. 

CRONOGRAMA 

01 a 07/07/2016-  Divulgação  do Edital (via email). 

01 a 07/07/2016-  Período de Inscrição 

08/07/2016- Divulgação via email sobre o local e horário da prova de seleção 

11 e 12/07/2016- Prova de Seleção dos candidatos inscritos(prova e/ou entrevista) 

13/07/2016- Divulgação do resultado da seleção dos candidatos, no site do SAEPE/FC 

01/08/2016- Prazo limite para envio da documentação (Termo de Compromisso, RG, CPF e 

comprovante bancário digitalizados) ao coordenador do subprojeto no Email 

emilia@fc.unesp.br (Licenciatura em Matemática) e rosama@fc.unesp.br (Licenciatura em 

Física). 

 

Bauru, 01 de julho de 2016 

Emília de Mendonça Rosa Marques 

Coordenadora do Subprojeto PIBID/Matemática/FC 

Rosa Maria Fernandes Scalvi 

Coordenadora do Subprojeto PIBID/Física/FC 

mailto:emilia@fc.unesp.br
mailto:rosama@fc.unesp.br


 

                                                                                                                          
 

 

 

Anexo II 

 

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/UNESP  

 ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE  

 BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - 2015  

Curso de Licenciatura em __________________________________________________________ 

Unidade Universitária _____________________ Câmpus de ______________________________ 

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome (completo e legível):  

Data de nascimento:  
Naturalidade (Município e UF):  

RG:  CPF:  

E-mail:  
 

Telefones para contato:  

 

2. ENDEREÇOS (residencial e de trabalho) 

Endereço residencial:  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

Endereço de trabalho:  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  
Estado:  

 

3. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (somente do Banco do Brasil) 

Banco:  No.:  

Agência:  



 

                                                                                                                          
 

 

Número da conta corrente:  

 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

(a) Descrever o que você sabe sobre o Pibid. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(b) Explicitar os motivos que o/a levaram a fazer a inscrição no Pibid. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(c) Justificar o seu interesse em trabalhar na Educação Básica Pública. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(d) Você tem tempo disponível necessário para participar do Pibid? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

                                                                                                                          
 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(e) Caso tenha atuado como professor(a),  mencionar: nome da escola, cidade, período e quais 
disciplinas que lecionou. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(f) Caso participe ou tenha participado de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, descreva: 
título do projeto, orientador, período, atividades realizadas e se teve bolsa, citar a agência. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(g) De que forma você acredita que a participação no Projeto PIBID irá contribuir para sua formação 
profissional? (responder no mínimo em 10 e no máximo em 15 linhas) 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

                                                                                                                          
 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(h) Outras informações relevantes. 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________, ____ / ____ / ______ Nome: _____________________________ 

Assinatura:__________________________ 

 

 

 


