
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID – 01/2014 – IFES 

 

O COORDENADOR DO SUBPROJETO PIBID DA ÁREA DE BIOLOGIA DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

ESPÍRITO SANTO, faz saber, pelo presente edital, que estarão abertas, no período de 

03 a 14 de fevereiro de 2014, as inscrições para o Processo Seletivo para bolsista 

supervisor das escolas participantes do Projeto PIBID - Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência, do ano letivo de 2014. 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 03 a 14 de fevereiro de 2014. Das 08h às11h e das 

13h às 16h. 

 

2. LOCAL DA INSCRIÇÃO: 

Secretaria de Ensino Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo – Campus de Alegre, Rodovia BR 482, km 47, Distrito de Rive – 

antiga Escola Agrotécnica Federal de Alegre – CEP: 29500-000; Tel: (28) 3552-8131. 

 

3. INSCRIÇÕES: A inscrição poderá ser feita conforme procedimentos a seguir: 

a) Preencher por completo a ficha de inscrição informando TODOS os dados, de 

acordo com as instruções (Anexo III); 

b) Entregar uma cópia do diploma; 

c) Entregar uma cópia do documento que comprove o tempo de magistério na escola 

onde leciona e em outras escolas; 

d) Entregar uma carta de intenção (Anexo IV). 

e) Entrega de uma carta de disponibilidade de 10h/semana para trabalhar no programa 

(Anexo IV). 

 

4. PRÉ-REQUISITOS: 

a) Ser profissional efetivo do magistério da educação básica - nas disciplinas de 

Biologia ou Ciências; graduado em Biologia, Química ou em Física - em exercício 

há pelo menos dois anos na escola vinculada ao projeto PIBID, com prática efetiva 

de sala de aula; 

b) Caso não exista professor efetivo, poderá se inscrever o professor de designação 

temporária que atenda aos pré-requisitos e as condições do item a; 

c) Estar envolvido com as aulas de Biologia ou Ciências na escola conveniada;  

d) Demonstrar interesse em estratégias de ensino diferenciadas; 



e) Comprovar disponibilidade de tempo para o projeto, de maneira que suas atividades 

docentes não sejam prejudicadas; 

f) Comprometer-se formalmente a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele 

tenha início;  

g) Apresentar carta de motivação justificando seu interesse em atuar como supervisor no 

programa PIBID. 

 

5. QUANTO À DEFINIÇÃO E AOS REQUISITOS DOS BOLSISTAS: 

Bolsistas de supervisão são professores das escolas públicas estaduais, municipais ou 

do Distrito Federal, participantes do projeto institucional apoiados e designados para 

supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência. São requisitos destes 

bolsistas: 

I. Ser profissional do magistério da educação básica, em efetivo exercício, na rede 

pública; 

II. Estar em exercício há pelo menos dois anos na escola vinculada ao projeto PIBID, 

com prática efetiva de sala de aula; e 

III. Participar como co-formador do bolsista de iniciação à docência, em articulação 

com o coordenador de área. 

Caberá ao bolsista supervisor: 

I. Informar ao coordenador de área alterações cadastrais e eventuais mudanças nas 

condições que lhe garantiram inscrição e permanência no PIBID; 

II. Coletar os dados cadastrais dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 

orientação e, informar alterações em tais dados, repassando as informações ao 

coordenador de área da Instituição Pública de Ensino Superior - IPES, conforme 

as regras do Programa;  

III. Controlar a freqüência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando 

essas informações ao coordenador de área do Programa na IPES; 

IV. Acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de iniciação à docência sob 

sua orientação, em conformidade com o PIBID; e  

V. Elaborar e enviar ao coordenador de área da IES documentos de acompanhamento 

das atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob sua orientação, sempre 

que solicitado. 

 

6. ENTREVISTAS: serão agendadas no período de 19 a 21 de fevereiro de 2014. 

 

7. VAGAS: 

Serão oferecidas 02 bolsas para professores supervisores, 01 para cada escola 

participante, com duração de 12 meses no valor de R$ 765,00. 

 

8. PROCESSO SELETIVO: 

Com base na análise documental serão selecionados os professores que cumpram as 

exigências dos pré-requisitos constantes neste Edital: 

No caso de mais de um professor inscrito para cada escola participante, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato (a) que: 

a) Comprovar maior tempo de efetivo exercício na escola participante; 

b) Comprovar maior tempo de efetivo exercício na rede pública de ensino. 

 

9. RESULTADO: 25 de fevereiro de 2014.  

 



10. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE 

COMPROMISSO: 26 a 28 de fevereiro de 2014.  

 

Documentos necessários: 

a) comprovante de regularidade eleitoral (obtido no site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 

b) comprovante de regularidade de CPF (obtido no 

site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/cpf/CPFRegularizacaoSi

tCad.htm) 

c) cópia do documento de identidade 

d) comprovante de conta corrente (cópia do contrato, extrato da conta ou xerox 

do cartão -  não pode ser conta de operação 023 ou poupança). 

 

Alegre(ES), 28 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Profª Drª  MONIQUE MOREIRA MOULIN 

Coordenador de área do subprojeto de Biologia 

 

Profª Drª KARLA MARIA PEDRA DE ABREU 

Coordenador de área do subprojeto de Biologia 

 

Profª Drª ANA BRÍGIDA SOARES 

Coordenadora Institucional do Projeto PIBID 

 

 

 


