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Seleção de Supervisores para o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

 

O Pró-Reitor de Graduação do Centro Universitário de Anápolis, no uso de suas 

atribuições, torna pública a abertura do Processo Seletivo de Supervisores para que 

atuem no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 2018, nos termos do 

presente edital, do Edital nº 007/2018/CAPES, que institui o Programa  de Bolsa de 

Iniciação à Docência. 

 

1. Da FINALIDADE 

Selecionar professores da educação básica da rede municipal de Anápolis para atuarem 

como supervisores do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. 

 

  

2. DO OBJETO 

2.1. Seleção de professores da educação básica para desempenhar a função de 

supervisor. 

2.2 Supervisor é um professor responsável por acompanhar o licenciando do 

Programa de Bolsa à Iniciação à Docência nas atividades de planejamento, de 

intervenção pedagógica e avaliação na escola-campo. 

 

3. DA CONCESSÃO, DISTRIBUIÇÃO E VIGÊNCIA DE BOLSA DE SUPERVISORES 

 

3.1 Será concedida uma bolsa mensal aos supervisores no valor de R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais), destinada ao professor da educação básica 

lotado em escolas municipais que aderiram ao Termo de Adesão formalizado pelo 

Acordo de Cooperação Técnica, firmado por seu dirigente máximo. 

3.2. A bolsa a que se refere o item 3.1 será paga pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  

3.3 A bolsa terá vigência de 18 meses. 

3.4. Da distribuição da bolsa  

3.4.1 A bolsa para supervisor será distribuída na proporção de 1 (uma) bolsas por 

professor, sendo que este fará o acompanhamento de no mínimo 8 (oito) e no 

máximo  10 (dez) discentes, conforme quadro a seguir: 
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Escolas que demonstraram interesse por participar do Programa de Bolsa de 

Iniciação à Docência - Município de Anápolis 

Curso de Pedagogia 

 

  

Nome das escolas Número de vagas 

Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo 24 

 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Os professores da rede Municipal de Ensino contemplados pelo PIBID terão, 

obrigatoriamente, as seguintes atribuições: 

 

I. dispor do tempo necessário (especificar o tempo) para realizar as atividades 

previstas para sua atuação no projeto; 

II.  estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser 

aprovado pela CAPES;  

III. não estar vinculado a nenhum programa de bolsa (ensino, pesquisa e 

extensão);  

IV. assinar declaração de compromisso com o Programa, de 18 meses de 

participação no respectivo subprojeto de agosto de 2018 a janeiro de 2020;  

V. dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID, 

acompanhando e orientando de 08 a 10 discentes;  

VI. participar do curso de formação de supervisores; 

VII. auxiliar na orientação quanto à elaboração do plano de atividades dos 

discentes; 

VIII. acompanhar e orientar as atividades do discente na escola-campo 

IX. controlar a frequência do discente; 

X. informar ao coordenador institucional as ocorrências que contrariam os 

objetivos do programa; 

XI. participar de reuniões e eventos do PIBID promovidos na Instituição; 

XII. enviar à Coordenação Institucional o relatório mensal das suas atividades e das 

ações dos discentes na escola-campo; 

XIII. firmar termo de compromisso; 

XIV. informar imediatamente ao coordenador institucional  qualquer irregularidade no 

recebimento de sua bolsa;  

  

5. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO DE BOLSA DE 

SUPERVISORES 
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5.1 São requisitos mínimos: 

I. Ser aprovado no processo seletivo do Programa realizado pela 

UniEVANGÉLICA.  

II. Ser licenciado na área/disciplina do discente que irá acompanhar;  

III. Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica;  

IV. Ser professor na escola participante e ministrar a disciplina na área do 

subprojeto.  

V. Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as 

atividades previstas para sua atuação no projeto;  

VI. Firmar termo de compromisso. 

 

 

5.2 É obrigatório cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Freire, 

disponível no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado 

para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

6.1. As inscrições serão feitas nos dias  28 e 29 de  junho de 2018, na secretaria 

do curso de Pedagogia,  mediante a apresentação de todos os documentos 

descritos no item 6.2 deste Edital.  

6.1.1. O candidato poderá se inscrever em apenas uma vaga em uma escola 

habilitada, preferencialmente, naquela em que tiver maior número de aulas no nível 

de ensino para o qual está se candidatando.  

6.2. Os documentos relacionados abaixo deverão ser entregues no ato da inscrição  

e não serão aceitas inscrições com documentação obrigatória incompleta: a. Ficha 

de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I); b. Cópia do Diploma de Graduação 

acompanhada do original; c. Cópia de Diploma de Pós-graduação acompanhada 

do original (opcional); d. 01 Foto 3x4, identificada no verso pelo RG e anexada à 

Ficha de Inscrição; e. Cópias do CPF e RG acompanhadas do original (frente e 

verso); f. Declaração de disponibilidade para executar as atividades relativas ao 

desenvolvimento do subprojeto (Anexo II); g. Declaração de que não percebe valor 

de qualquer outra modalidade de bolsa oferecida pela CAPES ou por quaisquer 

outras agências nacionais de fomento (devidamente assinada e datada pelo 

candidato (Anexo III); h. 01 cópia do currículo cadastrado na Plataforma Freire, 

disponível no endereço eletrônico http://freire2.capes.gov.br, incluindo os 

comprovantes dos requisitos mínimos exigidos neste Edital.i) Declaração de que 

está em pleno exercício há um ano, pelo menos, na escola para a qual pretende se 

candidatar, com prática efetiva de sala de aula. A declaração deverá ser assinada 

pelo diretor da escola em que atua profissionalmente 
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6.3 O deferimento da inscrição do candidato está condicionado à entrega dos documentos 

descritos no item 6.2. 

  

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 O processo de seleção do Programa de Residência Pedagógica compreende as 

seguintes etapas: 

 

ETAPAS PERÍODO HORÁRIO LOCAL 

1ª Inscrições 
03 e 

04/07/2018 
13h às 18h 

Secretaria do curso de 
Pedagogia 

2ª 
Divulgação dos 

resultados 
 05/ 07/2018 

a partir das 13 
h 

Mural do curso de Pedagogia e 
Sítio da UniEVANGÉLICA 

http://www.unievangelica.edu.br 

  

 

8. DOS IMPEDIMENTOS 

8.1 Estão impedidos de usufruir da bolsa do PIBID, professores  que: 

I. não atenderem, em todo ou em parte, os dispositivos do item “5.1” deste edital; 

II. acumularem bolsas de qualquer modalidade (exemplos, dentre outras: CNPq, UAB, 

PARFOR, FNDE, MEC). 

III. Desvincular-se  da escola-campo de estágio.  

 

9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

9.1. A seleção dos candidatos será feita com base na análise da documentação 

apresentada no ato da inscrição descrita no item 6.2. 

  

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1 A divulgação dos resultados será realizada de acordo com o quadro constante do 

item 7 deste edital. 

  

11. DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional do Programa de 

Bolsa de Iniciação à Docência /UniEVANGÉLICA, ouvida a Pró-Reitoria de Graduação. 

 

 

 

 

Prof. M.e Marcelo Mello Barbosa 
Pró-Reitor Acadêmico 


