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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA/PIBID/UERN 

 

 

ANEXO AO EDITAL N. 023/2018/PROEG DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PIBID 

SUBPROJETO: LETRAS - Patu 

 

Com base no Edital nº 07/2018, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), de 01 de março de 2018, que estabelece as normas para o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, este Anexo torna pública a seleção para discentes do 

curso de Letras para o preenchimento de 30 (trinta) vagas, nas modalidades de bolsistas voluntários, 

para o Programa PIBID/Letras/Campus Patu/UERN. 

 

1 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

O PIBID, promovido com apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC), visa contribuir com a formação inicial de 

docentes em nível superior, em cursos de licenciatura plena, em parceria com escolas públicas de 

Educação Básica que desenvolvem práticas exitosas de ensino e aprendizagem. 

 

1.1 Do PIBID/UERN 

Na UERN, o PIBID atua para alcançar as seguintes finalidades:  

a) O fortalecimento dos cursos de licenciatura, no intuito de que a sua identidade acadêmica seja a 

formação de professores para a Educação Básica;  

b) A integração da UERN a escolas públicas de modo que estas contribuam com o processo de 

formação dos alunos dos cursos de licenciatura, ao mesmo tempo em que a formação continuada de 

seus professores também seja oportunizada pela Universidade por meio das ações do Programa;  

c) A possibilidade de inovar na construção de atividades didático-pedagógicas que possam contribuir 

com o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem na escola.  

 

1.2 Das atividades de Iniciação à Docência  
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a) O aluno selecionado e convocado a assumir uma das vagas do Programa na modalidade de bolsista 

terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que se destina ao auxílio 

na execução das atividades do Subprojeto Letras/UERN, por um período de 18 meses; 

b) O candidato, bolsista ou voluntário, deverá estar apto a começar as atividades do projeto 

imediatamente do seu início;  

c) O candidato deve ter disponibilidade de tempo para dedicar-se 8 horas semanais/32 horas mensais 

às atividades do projeto; 

d) Respeitar as exigências de assiduidade e produção das atividades do projeto; 

e) Na modalidade bolsista, o candidato não pode acumular outros tipos de auxílios (bolsa 

remunerada) durante a participação no projeto, exceto para voluntários; 

f) Realizar o cadastro do currículo acadêmico na Plataforma Freire, entre a divulgação do resultado e 

o dia 29/06/2018.  

g) O Programa não oferece ajuda financeira adicional para transporte, alimentação ou outros custos 

referentes às atividades rotineiras desenvolvidas pelo bolsista no Subprojeto;  

h) A concessão e a gestão das bolsas serão reguladas por Portaria específica da CAPES, conforme 

item 5.5 do Edital nº 7/2018; 

 

2 DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

São requisitos mínimos para concorrer ao recebimento de bolsa de iniciação à docência: 

a) Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de licenciatura em Letras - 

CAP/UERN (considera-se discente na primeira metade do curso aquele que não tenha concluído mais 

de 60% da carga horária regimental do curso);  

b) Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES, obtendo nota acima de 7,0;  

c) Declarar que possui pelo menos 32 (trinta e duas horas) mensais para dedicação às atividades do 

PIBID; 

d) Não possuir outra bolsa remunerada (de pesquisa, ensino ou extensão); 

e) Firmar termo de compromisso; 

O discente que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado, poderá 

ser bolsista do PIBID, desde que não possua relação de trabalho com a IES participante ou com a 

escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

O discente NÃO poderá receber bolsa por período superior a 18 meses, considerada a 

participação na mesma modalidade, em qualquer subprojeto ou edição do PIBID.  

 



3) DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS  

Para inscrever-se à seleção deste Edital, o aluno deve comprovar que, no semestre 2017.2, 

encontra-se regularmente matriculado nas disciplinas ofertadas entre o 1º e o 4º período do curso, 

conforme documentação exigida no subitem 3.3 deste Edital.  

 

3.1 Das condições de participação do processo de seleção  

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;  

b) Apresentar toda a documentação exigida no item 3.3 deste Edital;  

c) Comprometer-se, no período de vigência da bolsa, a se dedicar às atividades do PIBID, sem 

prejuízo de suas atividades discentes regulares.  

  

3.2 Do local, data e horário  

As inscrições deverão ser efetuadas, através de formulário próprio, no Departamento de 

Letras, nos dias 04 a 06 de Julho de 2018, nos horários vespertino (8h às 16h) e noturno (19:30h 

às 21h).  

 

3.3 Da documentação exigida  

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo listados. Na falta de 

algum deles, a inscrição será indeferida.  

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido;  

b) Foto 3x4 recente;  

c) Cópia do documento de identidade;  

d) Cópia do CPF;  

e) Declaração de vínculo referente ao semestre;  

f) Histórico Escolar atualizado;  

g) Currículo acadêmico devidamente comprovado. 

 

4 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 Etapa 1: Verificação dos documentos exigidos no item 3.3 deste Edital;  

 Etapa 2: Produção escrita, com base nos critérios abaixo especificados:  

 

 

 



CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 

 

Produção Escrita 

(60min de duração) 

Estrutura de argumentação: 

introdução, desenvolvimento e 

conclusão;  

 

3,0 

 

 

 

 

 

5,0 

Redação: correção gramatical, uso da 

norma culta;  
2,0 

Abordagem do tema: clareza, 

coerência e abrangência; 
3,0 

Contextualização com a realidade do 

PIBID 
2,0 

Total de pontos da 2ª etapa  5,0 

 

 Etapa 3: Após a produção escrita, realização de entrevista com foco no interesse e nas 

perspectivas do candidato em relação à sua participação no PIBID/UERN  

CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 

Interesse e perspectivas sobre 

a formação em licenciatura  

Disponibilidade de tempo (8h 

semanais/ (32h mensais) 
 

2,0 

 

 

 

5,0 

Articulação na formulação de ideias  1,0 

Compreensão da importância do 

Programa PIBID para a docência  
1,0 

Demonstração de interesse pela 

carreira docente  
1,0 

Total de pontos da 3ª etapa 5,0 

 

5 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

a) A classificação final obedecerá à ordem decrescente da soma das notas obtidas na segunda e 

terceira etapas do processo seletivo;  

b) Os 30 primeiros alunos classificados serão convocados a compor as vagas disponíveis para as 

modalidades bolsista e voluntário.  

 

6 CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Em caso de empate da nota final, a prevalência da ordem de classificação será definida 

conforme a sequência dos critérios abaixo especificados até o desempate:  

a) Melhor desempenho na entrevista; 

b) Maior número participação em eventos acadêmicos. 

 

7 DO RESULTADO FINAL  



A divulgação do resultado final da seleção ocorrerá conforme o cronograma em lista pública 

afixada no Departamento de Letras do CAP/UERN, bem como no endereço eletrônico da 

Universidade (www.uern.br).  

 

8 DOS RECURSOS  

Somente será admitido recurso para impugnar erro de comprovação documental. O 

recurso deverá expor as razões que o ensejam, respeitar o prazo explicitado no Cronograma deste 

Edital (item 9) e encaminhado à Coordenação de Área do respectivo Subprojeto do PIBID/UERN, 

através do e-mail lailsalavigne@gmail.com. Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela 

Comissão de Seleção.  

 

 

9 CRONOGRAMA  

ATIVIDADES DATA 

Lançamento do Edital 04/07/2018 

Inscrição e Entrega de Documentação 04 a 06/07/2018 

Divulgação da análise dos documentos (1ª Etapa) 09/07/2018 

Recursos 09 e 10/07/2018 

Divulgação da análise dos documentos após recursos (1ª Etapa) - manhã 11/07/2018 

Prova Escrita (13h – Salas de Letras – CAP/UERN) 11/07/2018 

Entrevistas (14h – Departamento de Letras) 11/07/2018 

Resultado final 13/07/2018 

 

 

Patu, 04 de julho de 2018. 

 

______________________________________________________ 

Francisca Lailsa Ribeiro Pinto – DL/CAP/UERN 

Mat. 12243-2 

Presidente da Comissão de Seleção 
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